
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN LÃNG 
 

Số: 2169/UBND-VP 
V/v giao chỉ tiêu phát triển người 

 tham gia BHXH tự nguyện,  

BHYT hộ gia đình năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Văn Lãng, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

  

                   Kính gửi:   

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

        - Các đồng chí thành viên BCĐ thực hiện chính sách   

                       BHXH, BHYT; 

        - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
  

 Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW, ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 7 

Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH nhằm đảm 

bảo an sinh xã hội, tiến tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân; Nghị quyết số 

57/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 huyện Văn Lãng trong đó có 

mục tiêu về tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 98%. 

 Để thực hiện lộ trình phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình trên địa bàn, đồng thời duy trì và phát triển tiêu chí thứ 15 về 

Y tế đối với các xã đã về đích nông thôn mới, nay chuyển lên vùng I, theo Quyết 

định số 861/QĐ-TTg, ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 

01/7/2021 không còn được Ngân sách Nhà nước mua thẻ BHYT. Uỷ ban nhân 

dân huyện Văn Lãng yêu cầu: 

 1. Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn: 

 Chủ động phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai các giải pháp, 

tích cực tuyên truyền phổ biến về chính sách, quyền lợi của người tham gia 

BHXH, BHYT, vận động xã hội hóa hỗ trợ người tham gia BHXH, BHYT, 

kiểm tra giám sát việc tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng phục vụ đối với 

người tham gia BHXH, BHYT. 

 2. Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện chính sách BHXH, BHYT của huyện: 

Phối hợp chặt chẽ với BHXH huyện thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, đôn 

đốc BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT các xã, thị trấn, Bưu điện huyện 

thực hiện hoàn thành chỉ tiêu UBND huyện giao về phát triển đối tượng tham 

gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

 3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 
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 - Căn cứ chỉ tiêu UBND huyện giao (theo phụ lục đính kèm), xây dựng kế 

hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, tổ chức tuyên truyền, đưa ra 

giải pháp hiệu quả thực hiện chỉ tiêu để phát triển số người tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình hoàn thành chỉ tiêu giao năm 2021 của các xã, thị 

trấn; chịu trách nhiệm trước UBND huyện về tổ chức thực hiện chỉ tiêu bao phủ 

BHYT, số người tham gia BHXH tự nguyện tại địa phương. 

 - Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các thôn, bản, khu phố rà 

soát những người chưa tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, giao chỉ tiêu cho 

từng ban, ngành, đoàn thể, các thôn, bản, khu phố, chỉ đạo đại lý thu của xã tích 

cực tuyên truyền, vận động và thực hiện các giải pháp để hoàn thành chỉ tiêu 

được giao. 

 4. Bảo hiểm xã hội huyện: 

 - Thường xuyên phối hợp với Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT để kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT các xã, thị trấn, Bưu điện huyện thực hiện chỉ tiêu giao về 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2021 của UBND huyện. 

 - Cung cấp đầy đủ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn việc thực hiện chế độ 

chính sách và công tác phát triển số người tham gia BHXH, BHYT để các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện đảm bảo theo quy định. 

 - Kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn Bưu điện huyện và UBND các xã, thị trấn 

tổ chức hội nghị tuyên truyền chế độ, chính sách BHXH, BHYT cho Nhân dân 

đạt kết quả cao nhất. 

 - Hàng tháng, quý, năm tổng hợp kết quả, tiến độ thực hiện của các xã, thị 

trấn, Bưu điện huyện báo cáo UBND huyện, BHXH tỉnh theo quy định. 

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có 

vướng mắc, đề nghị phản ánh về BHXH huyện để được hướng dẫn, giải đáp, số 

điện thoại 02053.881.490./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh Lạng Sơn; 

- Thường trực Huyện ủy;  

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện; 

- Ban pháp chế HĐND huyện; 

- C, PVP; 

- Cổng thông tin điện tử huyện;                                                                                                   

- Lưu: VT. 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bế Thị Vẫn 
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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN VĂN LÃNG 

  

PHỤ LỤC GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN  

NGƯỜI THAM GIA BHXH TỰ NGUYỆN,  

BHYT HỘ GIA ĐÌNH NĂM 2021 
 (Kèm theo Công văn số 2169/UBND-VP, ngày 30 tháng 7 năm 2021 của UBND huyện) 

 

 

STT 

 

 

Tên đại lý 

BHXH tự nguyện 

 (số người) 

BHYT hộ gia đình  

(số người) 
Ghi chú 

Số người 

tham gia 

đến năm 

2020 

Kế hoạch 

giao năm 

2021 

Số người 

tham gia 

đến năm 

2020 

Kế hoạch 

giao năm 

2021 

 

1 Thị trấn Na Sầm 113 133 6 700  

2 Xã Bắc Hùng 0 20 0 1.000  

3 Xã Bắc Việt 15 35 0 1.000  

4 Xã Trùng Khánh 1 20 0 900  

5 Xã Bắc La 0 15 0 0  

6 Xã Tân Tác 0 15 0 0  

7 Xã Hoàng Việt 0 22 0 1.100  

8 Xã Thanh Long 0 20 0 1.050  

9 Xã Thụy Hùng 0 15 0 0  

10 Xã Thành Hòa 0 15 0 0  

11 Xã Gia Miễn 0 15 0 0  

12 Xã Hội Hoan 0 20 0 0  

13 Xã Hoàng Văn Thụ 3 23 0 1.050  

14 Xã Hồng Thái 0 15 0 0  

15 Xã Nhạc Kỳ 0 15 0 0  

16 Xã Tân Thanh 0 18 0 150  

17 Xã Tân Mỹ 0 18 0 200  

18 Bưu điện huyện 384 810 3.927 3.000  

Tổng cộng 516 1.244 3.933 10.150  
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