
TỜ TRÌNH
Về việc trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện Quyết định số 
1155/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam và ký Quy chế phối 

hợp thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn

Trong thời gian qua Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn thực hiện 
Quyết định số 1599/QĐ-BHXH 28/10/2016 của Tổng Giám đốc BHXH Việt 
Nam ban hành Quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT, có ký hợp đồng 
đại lý thu với các đơn vị Bưu điện tỉnh, Viettel tỉnh, UBND các xã, phường, thị 
trấn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân các huyện, thành phố, Trung tâm y tế 
huyện để hiện nhiệm vụ tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình. Nhìn chung các đại lý hoạt động tương đối hiệu 
quả, bám sát địa bàn, thực hiện nhiệm vụ phát triển người tham gia BHXH, 
BHYT gắn chặt với nhiệm vụ chính trị tại địa phương, tạo sự đồng thuận cao 
của chính quyền địa phương, nên có nhiều thuận lợi trong công tác phối hợp, 
vận động người tham gia.  

Căn cứ các quy định: 
Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04/8/2020 của Chính phủ ban hành 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH Việt 
Nam (thay thế Nghị định số 01/2016/NĐ-CP). Tại điểm e khoản 3 Điều 2 Nghị 
định số 89/2020/NĐ-CP, BHXH Việt Nam có nhiệm vụ "Tổ chức thu hoặc ủy 
quyền cho tổ chức dịch vụ thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 
nghiệp, bảo hiểm y tế của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, người sử dụng lao động 
và cá nhân theo quy định của pháp luật".  

Công văn số 3556/BNV-TCBC ngày 21/7/2021 của Bộ Nội vụ gửi Bộ 
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc trả lời kiến nghị của BHXH Việt 
Nam, trong đó có nội dung không quy định cơ quan BHXH ký hợp đồng ủy 
quyền thu BHXH, BHYT với Tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp, tổ 
chức xã hội nghề nghiệp và đặc biệt là UBND cấp xã. Do đó, các tổ chức nêu 
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trên sẽ không thực hiện công tác thu và phát triển người tham gia BHXH, BHYT 
thông qua hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT.

 Ngày 12/5/2022, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam đã ban hành Quyết 
định số 1155/QĐ-BHXH ban hành Quy chế hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu 
BHXH, BHYT thay thế Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của 
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam. 

Theo đó, Quyết định số 1155/QĐ-BHXH quy định Tổ chức dịch vụ phải 
có đủ các điều kiện về năng lực, số nhân viên trên địa bàn 01 xã... và được tổ 
chức tín dụng có thư bảo lãnh, hợp đồng bảo lãnh thì mới đủ điều kiện ký Hợp 
đồng ủy quyền thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đối với đại lý thu là 
UBND xã, các tổ chức chính trị - xã hội là cơ quan hành chính Nhà nước và các 
tổ chức do Đảng quản lý, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, không phải là tổ 
chức dịch vụ, sẽ không đủ điều kiện để ký Hợp đồng ủy quyền thu và thực hiện 
chấm dứt hoạt động thu BHXH, BHYT từ ngày 1/7/2022. 

Để tiếp tục thực hiện quy định về Quản lý hoạt động của Tổ chức dịch vụ 
thu BHXH, BHYT trên địa bàn đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, 
BHYT, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, 
BHYT theo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ Bảy 
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH và 
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ Sáu Ban Chấp 
hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và 
nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới cần có sự vào cuộc của các 
cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn. BHXH tỉnh đề xuất 
UBND tỉnh giao cho BHXH tỉnh thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Xây dựng, ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 1155/QĐ-
BHXH trên phạm vi toàn tỉnh đảm bảo đúng theo quy định của BHXH Việt 
Nam.

2. Phối hợp với UBND các huyện, thành phố chỉ đạo triển khai tổ chức 
hội nghị thông tin thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và ký Quy chế phối 
hợp giữa cơ quan BHXH với UBND các xã, phường, thị trấn; đảm bảo 100% số 
xã, phường, thị trấn trên địa bàn ký Quy chế phối hợp với cơ quan BHXH trong 
việc thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Đồng thời tạo mọi điều 
kiện cho cơ quan BHXH và các tổ chức dịch vụ đủ điều kiện theo quy định tham 
gia, ký Hợp đồng ủy quyền thu BHXH, BHYT thực hiện các hoạt động tuyên 
truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên 
địa bàn.



3. Tiếp tục phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh ký 
Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT giai đoạn 
2022-2025, để đảm bảo tính thống nhất và nâng cao hiệu quả của công tác tuyên 
truyền, vận động hội viên tham gia BHXH, BHYT và bảo đảm quyền và lợi ích 
hợp pháp cho hội viên, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, góp phần hoàn thành 
mục tiêu về tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh kính đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh quan tâm, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Dương Xuân Huyên, PCT TT UBND tỉnh (để b/c);
- GĐ, các PGĐ BHXH tỉnh;
- VP và các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện;
- Lưu: VT, TT&PTĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Hữu Quang

Gửi kèm Tờ trình gồm bản sao các văn bản:
- Công văn số 3556/BNV-TCBC ngày 21/7/2021 của Bộ Nội vụ;
- Công văn số 1234/BHXH-TST ngày 11/5/2022 của BHXH Việt Nam về việc ký 

Quy chế phối hợp; Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của BHXH Việt 
Nam ban hành Quy chế hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT.
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