
       ỦY BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    THÀNH PHỐ LẠNG SƠN                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

      Số:        /KH-UBND                          TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2021           

KẾ HOẠCH 

Thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2021 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 13/4/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế 

(BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2021. 

UBND thành phố xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN trên địa bàn thành phố như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tăng cường sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các 

ban, ngành, các cơ quan đơn vị liên quan trong công tác phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN. 

 Tạo sự chuyển biến trong nhận thức của người lao động, người sử dụng lao 

động và Nhân dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong hệ 

thống an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN của người sử 

dụng lao động, giảm tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo 

quyền và lợi ích hợp pháp của người tham gia. 

2. Yêu cầu 

Triển khai có hiệu quả kế hoạch của UBND tỉnh, UBND thành phố về phát triển 

đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để mở rộng đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN. 

 II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Đẩy mạnh khai thác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất 

nghiệp nhằm tăng nhanh diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, 

duy trì đối tượng đã tham gia BHXH, BHYT,BHTN 

2. Mục tiêu cụ thể năm 2021 

1. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021: 

 - Số người tham gia BHXH bắt buộc: 17.874 người; 

 - Số người tham gia BHXH tự nguyện: 3.660 người; 
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 - Số người tham gia BHYT: 88.675 người. 

 - Số người tham gia BHTN: 15.555 người. 

 2. Tốc độ phát triển số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (năm 2021 so 

với năm 2020): 

- BHXH bắt buộc: tăng 2,82% (491 người) 

 - BHXH tự nguyện: tăng 53,52% (1.276 người) 

 - BHYT: tăng 0,67% (591 người) 

 - BHTN: tăng 4,41% (658 người) 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN 

 Tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, tổ chức đoàn thể và 

Nhân dân trong công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật và tổ chức 

thực hiện tốt chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. 

Đổi mới công tác tuyên truyền về hình thức và nội dung phù hợp với từng 

nhóm đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đảm bảo các đối tượng được tiếp 

cận đầy đủ thông tin, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội, quyền lợi và nghĩa vụ của người lao 

động khi tham gia BHXH, BHYT, BHTN trách nhiệm của người sử dụng lao động 

trong việc chủ động tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động. 

 Tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan BHXH với các phòng, ban, đoàn thể, 

UBND các phường, xã và Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố trong tuyên 

truyền, phổ biến chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. 

 Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức cho đội ngũ cán bộ tuyên 

truyền viên các cấp. 

 2. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BHXH, BHYT, BHTN 

 Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà 

nước về BHXH, BHYT, BHTN; rà soát, đề nghị sửa đổi, bổ sung các văn bản quy 

phạm pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. 

 Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý nhà nước (Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế thành 

phố...) với cơ quan BHXH trong việc chia sẻ dữ liệu về quản lý doanh nghiệp, tình 

hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh để khai 

thác mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

 Tập huấn nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho đội ngũ cán bộ thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT, BHTN; kiến thức, kỹ năng cho hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT. 

 Thực hiện thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, xử lý nghiêm các đơn vị có 
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hành vi vi phạm nhằm hạn chế tình trạng trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN, 

đảm bảo quyền và  lợi ích của người lao động. 

 3. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ 

thông tin vào công tác quản lý và thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN 

 Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin 

thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trên tất cả các lĩnh vực BHXH, BHYT, 

BHTN. Hoàn thiện việc kết nối cơ sở dữ liệu về BHXH, BHYT, BHTN với các hệ 

thống dữ liệu có liên quan nhằm phục vụ tốt công tác thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN trên địa bàn từ đó đẩy mạnh việc khai thác phát triển đối tượng tham 

gia BHXH, BHYT, BHTN. 

 Tăng cường việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực 

BHXH, BHYT, BHTN thông qua giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính công ích… 

 Nâng cao năng lực, nghiệp vụ, ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ 

của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, hướng đến sự hài lòng của cá nhân, tổ 

chức. 

IV. GIAO CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG CỤ THỂ NĂM 2021: 

- Đối với BHXH Tự nguyện và BHYT HGĐ: 

STT Tên đơn vị BHXH TN BHXH HGĐ Tổng 

1 Phường Vĩnh Trại 186 100 286 

2 Phường Chi Lăng 186 100 286 

3 Phường Hoàng Văn Thụ 185 100 285 

4 Phường Tam Thanh 186 100 286 

5 Phường Đông Kinh 185 100 285 

6 Xã Hoàng Đồng 165 50 215 

7 Xã Mai Pha 120 26 146 

8 Xã Quảng Lạc 63 15 78 

Tổng 1.276 591 1.867 

- Đối với BHXH bắt buộc và Bảo hiểm thất nghiệp, cơ quan BHXH tỉnh 

phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan để tổ chức thực hiện. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN. 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Chủ trì phối hợp với cơ quan BHXH, Công an thành phố, Liên đoàn lao 

động huyện, Bảo hiểm xã hội, Chi cục thuế, phòng tài chính – kế hoạch, phòng 

kinh tế… tham mưu cho UBND thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra việc 

chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, tiền lương, BHXH, BHTN tại các 

doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHTN. Kịp thời 
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chấn chỉnh, xử lý nghiêm các đơn vị có hành vi vi phạm nhằm nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của doanh nghiệp về BHXH, BHTN.  

Phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan, UBND các phường, xã  lồng 

ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo BHXH, BHTN cho người lao 

động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp. 

Phối hợp với UBND các phường, xã thực hiện rà soát các đối tượng theo quy định 

cấp thẻ BHYT. 

2. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức đối thoại chính sách pháp 

luật về BHXH, BHYT, BHTN với người sử dụng lao động, người lao động; phối hợp 

với bưu điện thành phố, UBND các phường, xã tuyên truyền, vận động người dân tham 

gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng 

xây dựng chuyên mục, bài viết, phóng sự tuyên truyền pháp luật, tình hình thực hiện công 

tác BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố. 

Phối hợp với Phòng Lao động Thương binh xã hội và UBND các phường, xã 

rà soát các đối tượng thụ hưởng trên địa bàn thành phố để thực hiện việc cấp, đổi 

thẻ BHYT đảm bảo, kịp thời. In ấn, phát hành tài liệu, lắp đặt pano, treo băng rôn 

khẩu hiệu…Tổ chức tập huấn nâng cao trình độ, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng cho 

đội ngũ cán bộ, viên chức làm công tác BHXH, BHYT và hệ thống đại lý thu BHXH, 

BHYT. 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan rà soát số lao động thuộc diện tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa tham gia để tập trung phát triển, yêu cầu đơn vị 

tham gia cho người lao động theo quy định. 

Chủ động phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan kiểm tra tình hình thực 

hiện BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động, xử lý nghiêm các đơn 

vị, doanh nghiệp trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT, BHTN. 

Tiếp tục đổi mới, cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN. 

Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đại lý thu BHXH, 

BHYT. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý về BHXH, 

BHYT, BHTN.  

Phối hợp cơ quan Thuế thành phố trao đổi cung cấp tin cho nhau theo quy 

chế phối hợp đã được ký kết. 

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố 

Phối hợp với cơ quan BHXH tăng cường công tác tuyên truyền đến phụ 

huynh học sinh, sinh viên và toàn thể giáo viên, nhân viên, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động, vận động người thân trong gia đình hiểu về tầm quan trọng, 

mục đích, ý nghĩa, nghĩa vụ và quyền lợi của học sinh, sinh viên khi tham gia 
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BHYT. Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác thu nộp BHXH, 

BHYT, BHTN, quản lý và sử dụng có hiệu quả quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho học sinh theo quy định. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố 

Bố trí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng, hỗ trợ mức đóng BHXH, BHYT cho 

các nhóm đối tượng theo quy định; hướng dẫn quản lý và cấp kinh phí, quyết toán 

kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các nhóm đối tượng theo 

quy định; phối hợp với các cơ quan liên quan giám sát, kiểm tra việc sử dụng kinh 

phí đóng, hỗ trợ đóng BHXH, BHYT cho đối tượng bằng nguồn ngân sách nhà nước. 

5. Văn phòng HĐND và UBND thành phố 

Lãnh đạo Văn phòng phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban 

Chỉ đạo các nội dung về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; tổ 

chức các cuộc họp, hội nghị về chính sách BHXH, BHYT, BHTN do Trưởng Ban Chỉ 

đạo chủ trì. 

6. Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố 

Phối hợp với cơ quan BHXH tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, 

BHYT, BHTN đến người dân trên địa bàn thành phố bằng nhiều hình thức, nội dung 

phong phú trên hệ thống truyền thanh cơ sở, thông tin lưu động, trên mạng internet… 

7. Các cơ sở khám chữa bệnh hoạt động trên địa bàn thành phố 

Phối hợp với các cơ quan liên quan trong công tác tuyên truyền về chính 

sách BHYT đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp 

Nhân dân; không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh (KCB) cho người có 

thẻ BHYT, cải cách thủ tục hành chính trong KCB BHYT, đảm bảo quyền lợi và 

sự hài lòng của người có thẻ BHYT. 

8. Chi cục thuế thành phố 

Phối hợp với cơ quan BHXH trong việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp 

đang nộp thuế, số lao động quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại các doanh nghiệp để 

cơ quan BHXH có căn cứ đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN cho người lao động. 

9. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố 

Phối hợp với cơ quan BHXH tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN đến người sử dụng lao động, đoàn viên 

công đoàn và người lao động. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham gia kiểm tra việc chấp hành các quy 

định về BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị có sử dụng lao động. 

10. Đề nghị UBMTTQVN và các tổ chức hội đoàn thể thành phố 

Tuyên truyền, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên thực hiện chính sách, pháp 

luật về BHXH, BHYT, chủ động tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo đúng đối tượng. 
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Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN và các 

quy định của pháp luật có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện trên địa bàn 

thành phố. 

11. UBND các phường, xã 

Căn cứ biểu phân tích kế hoạch giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch 

thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia cho cán bộ, công chức và các đại lý 

thu của Hội phụ nữ, Hội Nông dân các xã, phường.  

Phối hợp với cơ quan BHXH, Bưu điện thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội 

tuyên truyền, vận động người dân, hội viên tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Chịu trách nhiệm trước UBND thành phố về tổ chức thực hiện chỉ tiêu phát 

triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch thực hiện, áp dụng các giải pháp đồng bộ và hiệu quả trong công tác phát triển 

đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Định kỳ hằng quý báo cáo 

kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua Phòng LĐ -TBXH) trước ngày 05 tháng 

đầu quý sau để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

Căn cứ vào tình hình thực tế tại địa bàn, rà soát, thống kê các đơn vị sử dụng 

lao động đang đóng trên địa bàn có đăng ký kinh doanh nhưng không tham gia đóng 

BHXH, BHYT, BHTN để triển khai tuyên tuyền, phổ biến chính sách pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN tới các đơn vị. Vận động người dân trong độ tuổi lao động tại 

nơi sinh sống tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Hằng tháng lập danh sách số lượng tăng, giảm người tham gia BHYT chuyển 

đến cơ quan BHXH để cập nhật kịp thời vào phần mềm quản lý. 

12.  Đề nghị Bưu điện thành phố 

Phối hợp với cơ quan BHXH, UBND các phường, xã tuyên truyền chính sách 

BHXH, BHYT, khai thác, mở rộng đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 

gia đình. 

Thực hiện tốt công tác chi trả BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động tham 

gia, đảm bảo thời gian, nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người 

thụ hưởng. 

13. Các cơ quan, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

thuộc các thành phần kinh tế: 

Chấp hành nghiêm túc Luật BHXH, Luật BHYT, Luật Việc làm…; có trách 

nhiệm trích nộp BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời cho người lao động đúng quy 

định của pháp luật để bảo đảm quyền lợi cho người lao động. 

Trên cơ sở kế hoạch này; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm 

phối hợp, tổ chức thực hiện các nội dung, kế hoạch, triển khai thực hiện chỉ tiêu 

phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN  năm 2021. 
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Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển 

khai thực hiện theo kế hoạch và tổng hợp các vấn đề phát sinh; Báo cáo Trưởng 

Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, các cơ 

quan, đơn vị, phản ánh kịp thời về Phòng Lao Động - Thương binh và xã hội thành 

phố để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, quyết định. 

UBND thành phố yêu cấu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- TT Thành uỷ; 

- TT HĐND thành phố; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thành phố; 

- Bưu điện thành phố; 

- Các cơ quan, phòng, ban, MTTQ và đoàn  thể 

thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Trang TTĐT thành phố; 
- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Bích Diệp 
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