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- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 28/6/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tuyên Quang về việc thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 
2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Bảo hiểm xã hội huyện  

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh vã Xã hội; Trung tâm 
Y tế; Phòng Y tế; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai 
thực hiện chỉ tiêu BHYT toàn dân của huyện, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng 

kế hoạch, tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế cụ thể theo từng nhóm 
đối tượng, theo dõi và thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu bao phủ BHYT của từng 

xã, thị trấn. 

- Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác truyền thông, phối hợp với các 

ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT 
đối với các nhóm đối tượng trên phạm vi toàn huyện. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan 
tham mưu hỗ trợ kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách Nhà nước 

hỗ trợ đóng BHYT giai đoạn 2022-2025. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp liên quan 

đến BHYT đối với các nhóm đối tượng, đặc biệt là là nhóm học sinh, sinh viên, hộ 
gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình, người lao động trong 
các doanh nghiệp.  

- Xây dựng kế hoạch củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao trình độ chuyên môn 
nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ. 

- Định kỳ hằng năm, tham mưu đề xuất việc tổ chức sơ kết, báo cáo kết quả 
thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện và Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định. 
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2. Phòng Y tế; Trung tâm Y tế 

 - Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện; Phòng Lao động - Thương binh và 

Xã hội; các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của kế 
hoạch theo từng giai đoạn; chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra đánh giá kết quả 
thực hiện kế hoạch báo cáo Ủy ban nhân dân huyện và Sở Y tế theo quy định. 

- Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch đưa chỉ tiêu phát triển BHYT 
toàn dân vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội hàng năm, 5 năm của huyện để trình 

Hội đồng nhân dân huyện thông qua theo quy định. 

- Tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh đáp 

ứng nhu cầu khám chữa bệnh bảo hiểm y tế nâng cao sức khỏe nhân dân. 

- Triển khai thực hiện quy định về hoạt động, tài chính đối với các đơn vị sự 

nghiệp y tế công lập và giá d ịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám chữa 
bệnh công lập và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật về BHYT. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Hướng dẫn, tham mưu phân bổ dự toán kinh phí, quản lý, cấp kinh phí và 

thẩm tra quyết toán kinh phí cho các nhóm đối tượng được đóng và hỗ trợ đóng tiền 
BHXH, BHYT từ nguồn ngân sách nhà nước theo quy định, đồng thời thực hiện 
đối chiếu chuyển nộp kịp thời nguồn ngân sách đóng và hỗ trợ đóng vào quỹ 

BHYT theo quy định.  

- Phối hợp với Trung tâm Y tế; các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc 

thực hiện Kế hoạch ở địa phương; tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện đưa chỉ 
tiêu BHYT vào hệ thống chỉ tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa 

phương để trình Hội đồng nhân dân huyện thông qua. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu hỗ trợ 

kinh phí đóng BHYT cho các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 
BHYT và các đối tượng theo điểm c, khoản 1, Điều 2 Quyết định số 546/QĐ-TTg 

ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ trong khả năng cân đối của ngân sách địa 
phương giai đoạn 2021 - 2025. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện các giải pháp cụ thể về cách thức tổ chức 

thực hiện việc xác định đối tượng, lập danh sách đối tượng (người nghèo, người 
cận nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội…), việc thu, đóng bảo hiểm 
y tế, phát hành thẻ BHYT đối với các nhóm đối tượng được ngân sách hỗ trợ mua 

BHYT theo quy định. 
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- Chỉ đạo hướng dẫn các Doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện đầy đủ nghiêm 
túc Luật Bảo hiểm Y tế. 

5. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế; Bảo hiểm xã hội; các cơ quan, đơn vị thực 
hiện các giải pháp về phát triển, nâng cao chất lượng công tác y tế trường học và 

xây dựng kế hoạch phát triển BHYT tại các cơ sở giáo dục, đào tạo, mở rộng 
BHYT đối với học sinh, sinh viên. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Luật 
Bảo hiểm Y tế; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT đạt 100% là một tiêu chuẩn để công 

nhận trường đạt Chuẩn Quốc gia đối với các cấp học tiểu học, trung học cơ sở. 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thông và 

Thể thao 

Phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

chính sách, pháp luật về BHYT với nhiều hình thức, nội dung phù hợp với các 
nhóm đối tượng theo quy định. 

7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Đề án tại địa 

phương để đạt mục tiêu đề ra, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân 
dân huyện. 

- Đưa mục tiêu, kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT là một chỉ tiêu trong kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội dài hạn và ngắn hạn của địa phương; triển khai thực hiện 
mục tiêu BHYT toàn dân trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng “Nông 

thôn mới”. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị rà soát, phê duyệt danh sách đối tượng 

tham gia BHYT do ngân sách nhà nước hỗ trợ toàn bộ và hỗ trợ một phần mức 
đóng BHYT; lập danh sách thành viên hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có 

mức sống trung bình và xây dựng cơ chế phối hợp, kế hoạch và chỉ tiêu hàng năm 
trong vận động nhóm đối tượng này tham gia BHYT. 

- Chỉ đạo thực hiện, kiểm tra và xử lý vi phạm trong thực hiện pháp luật về 
BHYT tại địa phương, nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng quỹ BHYT ở địa phương. 

8. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị và tổ chức thành viên tuyên truyền, phổ 

biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về BHYT tới đoàn 
viên, hội viên, người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân. Vận động các 
tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHYT; người sử dụng lao động và người lao 

động tuân thủ các quy định về BHYT; động viên hộ gia đình tham gia BHYT, đặc 
biệt chú trọng tới hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có 
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mức sống trung bình đã được ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT; tham 
gia đề xuất các chính sách liên quan đến BHYT và chăm sóc sức khỏe, bình đẳng 

giới và sự tiến bộ của phụ nữ, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

- Phối hợp vận động các nguồn lực hỗ trợ, giúp đỡ hộ gia đình làm nông, 

lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia BHYT. 

- Phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các tổ 

chức chính trị - xã hội trong việc triển khai, thực hiện chính sách, pháp luật về 
BHYT trên địa bàn huyện. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 
thị trấn nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện;  
- Các PCT UBND huyện; 
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH huyện; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Chánh, Phó CVP HĐND và UBND huyện; 
- Chuyên viên Văn xã; 
- Lưu: VT, PYT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Hà Thị Minh Quang 
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