
 

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

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

Số:         /KH-UBND  TP. Lạng Sơn, ngày        tháng 4 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm  

thất nghiệp trên địa bàn thành phố Lạng Sơn năm 2022 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 28/3/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. UBND thành phố xây 

dựng Kế hoạch phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, 

bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích  

 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các 

đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, doanh nghiệp và mọi tầng lớp Nhân dân 

trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo 

hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm y tế (BHYT). 

 Tăng số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn thành phố và 

đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về tỷ lệ người tham gia BHXH, BHTN, BHYT 

đã đề ra. 

2. Yêu cầu  

Việc triển khai, tổ chức thực hiện về phát triển người tham gia phải đảm 

bảo kịp thời, hiệu quả, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành có liên 

quan và trách nhiệm của người đứng đầu; đồng thời đảm bảo sự phối hợp chặt 

chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai phát triển người 

tham gia BHXH, BHTN, BHYT. 

  II. MỤC TIÊU  

 1. Mục tiêu chung  

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

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

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

2. Mục tiêu cụ thể năm 2022 

 a) Số người tham gia:  

 - BHXH: 23.541 người (trong đó: BHXH bắt buộc: 18.766 người; BHXH 

tự nguyện: 4.775 người).   

 - BHTN: 16.260 người; 

 - BHYT: 100.272 người.  
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 b) Tốc độ phát triển số người tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022 

so với năm 2021: 

 - BHXH: 15,3% (trong đó BHXH bắt buộc: 6,2%; BHXH tự nguyện: 73%). 

 - BHTN: 7,7%. 

- BHYT: 8%. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT 

hộ gia đình cho UBND phường, xã trên địa bàn thành phố 

UBND thành phố giao chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình cho các phường, xã (theo biểu chi tiết tại mục 1.IV).  

UBND các phường, xã có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan liên 

quan, các tổ chức chính trị - xã hội, đại lý thu để tổ chức thực hiện, đảm bảo 

hoàn thành chỉ tiêu được giao. 

2. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp trong thực hiện chính 

sách BHXH, BHTN, BHYT 

 Phát huy vai trò của các cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân 

trong việc tổ chức thực hiện tốt chính sách pháp luật BHXH, BHTN, BHYT. 

 Tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện 

chính sách BHXH, BHYT trong công tác chỉ đạo thực hiện phát triển người 

tham gia BHXH, BHTN, BHYT, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu tăng tỷ lệ và số 

người tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo kế hoạch được giao năm 2022. 

 Đảm bảo sự phối hợp thường xuyên, liên tục, hiệu quả giữa cơ quan tổ 

chức thực hiện chính sách BHXH, BHTN, BHYT với các cấp ủy, chính quyền, 

cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, các đại lý thu trong việc tổ chức thực 

hiện các chỉ tiêu được giao cho từng địa bàn. 

 2. Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các hình thức thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT 

 Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật BHXH, BHTN, 

BHYT kết hợp với vận động người lao động, người sử dụng lao động và các 

tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa 

các hình thức tuyên truyền, lựa chọn loại hình phù hợp với trình độ, nhận thức 

và đặc điểm riêng của từng nhóm đối tượng. 

 Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, liên tục đảm bảo cho 

người lao động, người sử dụng lao động và nhân dân tiếp cận đầy đủ những 

thông tin về những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi của chính sách, 

pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT; tuyên truyền kết quả thực hiện chính sách 

pháp luật BHXH, BHTN, BHYT đảm bảo quyền lợi và lợi ích thiết thực cho đối 

tượng và nhân dân trên địa bàn. 

 3. Tăng cường phát triển người tham gia BHXH, BHTN, BHYT 
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 Chỉ đạo thực hiện tốt công tác phối hợp giữa BHXH tỉnh với các cơ quan 

liên quan trong việc trao đổi thông tin về doanh nghiệp, lao động thuộc diện 

tham gia BHXH, BHTN, BHYT theo luật định.  

Xây dựng kế hoạch khảo sát các doanh nghiệp, cơ cở sản xuất kinh doanh, 

hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể có thuê mướn lao động, xác định số lao động 

phải tham gia BHXH, BHTN, BHYT kịp thời hướng dẫn đơn vị, người lao động 

đăng ký tham gia và vận động lao động không thuộc đối tượng phải tham gia bắt 

buộc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.  

Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa cơ quan BHXH với các cơ quan, 

đơn vị của thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các đại lý thu trong việc tổ 

chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người tham dân tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình. 

 4. Thực hiện tốt việc giải quyết và chi trả các chế độ, chính sách 

BHXH, BHYT 

 Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số trong việc tiếp nhận và giải quyết các 

chế độ BHXH, BHYT nhanh chóng, kịp thời, chính xác, đảm bảo quyền lợi cho 

người tham gia. Thực hiện tốt công tác tư vấn, hỗ trợ, giải đáp cho người lao 

động, người dân tại bộ phận "một cửa", qua trang thông tin điện tử của thành 

phố, qua các trang mạng xã hội... 

 5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đơn vị sử dụng lao động 

trong việc chấp hành pháp luật BHXH, BHTN, BHYT theo quy định 

 Thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đóng 

BHXH, BHTN, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động, phát hiện, xử lý kịp thời 

các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT. Tăng cường sự phối 

hợp giữa các cơ quan Thanh tra Nhà nước, Thanh tra chuyên ngành, đảm bảo 

không trùng lặp, chồng chéo về đối tượng và nội dung thanh tra, kiểm tra các 

lĩnh vực liên quan đến công tác BHXH, BHTN, BHYT trong năm. 

 IV. GIAO CHỈ TIÊU SỐ NGƯỜI THAM GIA BHXH, BHTN, BHYT 

NĂM 2022:  

1. Giao chỉ tiêu số người tham gia BHXH tự nguyện và BHYT HGĐ 

cho UBND các xã, phường theo chi tiết dưới đây:  
 

STT Xã, phường 

Số người 

tham gia 

BHXH 

TN 

Số người 

tham gia 

BHYT 

HGĐ 

Tổng số 

Số tăng thêm so 

với năm 2021 

BHXHTN 
BHYT 

HGĐ 

A B 1 2 3=1+2 4 5 

1 Phường Vĩnh Trại 1.030 6.000 7.030 290 3.258 

2 Phường Chi Lăng 585 5.600 6.185 290 3.320 
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3 Phường Hoàng Văn Thụ 679 6.000 6.679 290 3.157 

4 Phường Tam Thanh 460 6.200 6.660 290 3.565 

5 Phường Đông Kinh 454 6.400 6.185 290 3.673 

6 Xã Hoàng Đồng 431 6.000 6.431 286 2.324 

7 Xã Mai Pha 415 4.000 4.415 220 2.224 

8 Xã Quảng Lạc 721 2.800 3.521 220 1.916 

 Tổng 4.775 43.000 47.775 2.176 23.437 

 

2. Đối với chỉ tiêu về BHXH bắt buộc và BHTN, BHYT của người lao 

động đang làm việc tại các đơn vị sử dụng lao động 

Giao Phòng Lao động - Thương binh và xã hội, Văn phòng HĐND-

UBND thành phố (bộ phận Y tế) phối hợp với các phòng nghiệp vụ của BHXH 

tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan của thành phố 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 các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và các ngành 

liên quan, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp… 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, BHYT tại các doanh 

nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chưa tham gia, tham gia chưa đầy đủ 

BHXH, BHTN, BHYT cho người lao động, doanh nghiệp nợ đóng, trốn đóng 

BHXH, BHTN, BHYT để kịp thời chấn chỉnh, xử lý. Kết quả thanh tra, kiểm tra 

gửi cho BHXH tỉnh để phối hợp xử lý.   

Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh và các cơ 

quan, đơn vị có liên quan của thành phố và UBND các phường, xã  tổ chức hoạt 

động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bảo BHXH, BHTN, BHYT cho người 

lao động, người sử dụng lao động trong các đơn vị sử dụng lao động.  

Phối hợp với UBND các phường, xã thực hiện rà soát các đối tượng được 

ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYTvà lập thủ tục cấp thẻ BHYT kịp 

thời theo quy định.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo  

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện đăng ký tham gia và nộp BHXH, 

BHTN, BHYT cho người lao động kịp thời, đầy đủ. 

Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh tăng cường 

công tác tuyên truyền về BHYT học sinh đến phụ huynh và các em học sinh. Chỉ 

đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động học sinh 

tham gia BHYT và sử dụng có hiệu quả quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu tại 

trường học.  
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch  

Bố trí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT, kinh phí hỗ trợ mức 

đóng BHXH tự nguyện cho các nhóm đối tượng và chuyển tiền cho đầy đủ, kịp 

thời cho BHXH tỉnh. Đồng thời tham mưu cho UBND thành phố thực hiện kiểm 

tra, giám sát việc sử dụng các nguồn kinh phí này. 

4. Văn phòng HĐND và UBND thành phố  

Phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho Ban Chỉ đạo thực hiện 

chính sách BHXH, BHYT thành phố trong việc chỉ đạo công tác phát triển 

người tham gia BHXH, BHTN, BHYT. 

5. Phòng Văn hóa, Trung tâm Văn hóa- Thể thao  

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

BHTN, BHYTcho người dân trên địa bàn thành phố; tạo mọi điều kiện thuận lợi 

để BHXH tỉnh, các đại lý thu trên địa bàn thành phố tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền trên địa bàn. 

6. Chi cục Thuế thành phố  

Phối hợp với BHXH tỉnh 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 BHXH tỉnh tổ chức kiểm tra, đôn đốc các tham gia BHXH, BHTN, 

BHYT cho người lao động.  

7. Trung tâm Y tế 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; tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người có thẻ 

BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHYT.  

8. UBND các phường, xã. 

Căn cứ chỉ tiêu được giao, UBND các phường, xã có trách nhiệm phối 

hợp với các phòng nghiệp vụ của BHXH tỉnh (Phòng Truyền thông và Phát triển 

đối tượng, Phòng Quản lý thu) và các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã 

hội, các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tổ chức triển khai thực hiện, đảm 

bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao.  

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

triển người tham gia tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình được giao.  

Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh, Bưu điện thành phố và các đại lý thu 

trên địa bàn, tổ chức các hội nghị tuyên truyền, vận động người tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Giao chỉ tiêu về phát triển người tham gia, chỉ 

tiêu tổ chức hội nghị cho từng thôn, khối phố. Đồng thời thực hiện kiểm tra, 

giám sát tình hình thực hiện chỉ tiêu. 

Phối hợp và tạo mọi điều kiện thuận lợi để BHXH tỉnh, Bưu điện thành 

phố và các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền, chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT và vận động người dân 

tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn. 
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Định kỳ hằng quý báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua 

Phòng Lao động -TBXH) trước ngày 05 của tháng đầu quý để tổng hợp báo cáo 

UBND tỉnh.  

9. Bưu điện thành phố  

Phối hợp với BHXH tỉnh, UBND các phường, xã các đơn vị có sử dụng 

lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc, Trung tâm dịch vụ 

việc làm tỉnh, các hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể...để tuyên truyền, vận động 

người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đa dạng hóa các hình 

thức tuyên truyền phù hợp, như tuyên truyền theo các nhóm hộ gia đình, trên các 

trang mạng xã hội, tuyên truyền cho những người đã dừng tham gia BHXH, 

người đang hưởng trợ cấp BHTN tham gia BHXH tự nguyện... 

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

gia. Tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người hưởng 

lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN.  

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị xã hội thành phố  

Đưa nội dung tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHYT vào kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật năm 2022 của tổ chức mình. 

Phối hợp với BHXH tỉnh và các phòng, ban liên quan của thành phố để tổ 

chức các buổi tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN theo đúng đối tượng. Tăng cường hoạt động giám sát việc thực 

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

11. 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. 

- Quan tâm, thực hiện và tham gia đầy đủ các hoạt động về thực hiện 

chính sách, pháp luật về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn thành phố. 

- 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 Chi cụu Thuế thành phố trao đổi cung cấp 

thông tin theo quy chế phối hợp đã được ký kết. Hỗ trợ UBND thành phố và các 

cơ quan, tổ chức của thành phố trong việc tổ chức thực thi chính sách pháp luật 

về BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn. 

- Phân công đơn vị, cá nhân làm đầu mối để liên hệ công tác giữa BHXH 

tỉnh với UBND thành phố và với các phòng chức năng thuộc UBND thành phố. 

Chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với các cơ quan, đơn vị của thành phố 
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theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các nội dung theo kế hoạch, 

tổng hợp các vấn đề phát sinh; báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét giải quyết. 

Trên cơ sở kế hoạch này; đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp, 

tổ chức thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch. Quá trình triển khai thực hiện, 

nếu có vấn đề phát sinh vướng mắc, đề nghị 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, giải quyết./. 

 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c) 

- BHXH tỉnh (B/c); 

- Thường trực Thành ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND TP; 

- Chủ tịch, PCT UBND TP; 

- MTTQ và các đoàn thể thành phố; 

- Các TV BCĐ thực hiện CS BHXH, BHYT TP; 

- Các phòng, ban đơn vị thuộc thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- C, PCVP HĐND& UBND TP; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Thị Hồng Vân 
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