
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
THI XA CIYA LO Dc Lp - Ttr do - Htnh phãc 

So: /KH-UBND Cith Lô, ng&y tháng 9 nám 2021 

KE HOACH 
Thiic hin m1ic tiêu bao phü bão hiêm xã hi, bão him y tê 

trên dja bàn thj xã Cüa Lô giai doin 2021-2025 

Thrc hin K hoach s 31 1/KH-UBND ngày 04 tháng 6 näm 2021 cüa 1Jy 
ban nhân dan tinh Ngh An thirc hin miic tiêu báo phü bâo hiêm xã hi (BHXH), 
bão hiêm y tê (BHYT) trên dja bàn tinh Ngh An giai dotn 202 1-2025, Uy ban 
nhân dan thj xã Cira Là ban hành Kê hoch thirc hin rnic tiêu bao phü BHXH, 
BHYT trên dja bàn thj xã giai doan 202 1-2025 nhu sau: 

I. M1JC IJICH 

1. Huy dng süc manh  cüa cà h thng chInh trj và nhân dan trong trên dja 
bàn thj xã nhàm to chrc th1rc hin tot chInh sách, pháp lut ye BHXH, BHYT, 
tang nhanh dOi tuçing tham gia BHXH, BHYT. 

2. Cu th boa nhim vi, giãi pháp thirc hin rnic tiêu bao phü BHXH, BHYT 
trên dja bàn thj xâ Cira Là theo Kê hoich so 31 1/KH-UBND ngày 04 tháng 6 näm 
2021 cüa Uy ban nhân dan tinh Ngh An. 

3. Phn dAu dn näm 2025 có trên 35% lçrc lung lao dng tham gia BHIXH 
và trên 95% dan so tham gia BHYT. 

II. YEU CAU 

1. Xác dlnh  rO trách nhirn cüa các cp, các ngành, Co quan, t chtrc có lien 
quan và bâo dam s1r phôi hçp cht chë trong vic to chtrc thirc hin Kê hoach. 

2. Phân cOng nhim vii ci th và xác djnh thai gian hoàn thành cho cac co 
quan, don vj, dja phucing trong cong tác chi do và to chirc thirc hin m1jc tiêu bao 
phü BHIXH, BHYT trên dja bàn thj xã giai doan  202 1-2025. 

III. NHIIM VIJ, GIAI PHAP 

1. Tang cu&ng sir lành do, chi dto và sir ph& kt hçrp giüa các co' quan trong 
thrc hin chInh sách BHXH, BHYT 

2. DOi m9i cOng tác tuyên truyn Ca v ni dung và hInh thirc theo huó'ng 
chuyên nghip, thing tr9ng tam, tr9ng diem, phü hçp vi tü'ng nhóm dôi tuqng, 
trong do tp trung vào nhórn dôi tuçYng là ngui tham gia BHXH và BHYT tir 
nguyen. 

3. Dy manh  cOng tác phát trin dOi tugng tharn gia BHXH, BHYT; d ra các 
giâi pháp phát triên và im rng dOi ti.rgng tham gia, phân du hoàn thành chi tiêu 
bao phü BHXH, BHYT hang nãm và cà giai don 202 1-2025. 



TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Hoàng VIn Phñc 

4. Dy manh cái cách hânh chInh, t'rng d1ng cong ngh thông tin trong cong 
tác to chirc thiic hin chInh sách, pháp 1ut ye BHXH, BHYT. 

5. Nâng cao chit lucing khám bnh, chüa bnh. 

6. Quán 1 và giâi quyêt t& các ch d BHIXH, BHYT. 

7. Tang cung cong tác thanh tra, kirn tra vic ch.p hânh pháp 1ut v 
BHXH, BHYT. 

8. Thrc hin các nhirn vçi khác theo chi dto cia các co quan có th.rn quyn. 

(Nhim vy cy the' tçii Phi luc ban hành kern theo Ké' hogch nay) 

IV. TO CHI1C TH!YC HIEN 

1. Các co quan thuc Uy ban nhân dan thj xã, BHXH thj xã, Trung tarn tê, 
Chi cuc Thuê, Trung tam Van hóa, The thao và Truyên thông thj xã, Biiu din thj 
xã, Cong an thj xã, Uy ban nhân dan các phu'ng, các di 1 thu BHXH, BHYT vâ 
các khôi dan cu theo chirc nãng nhirn v1i du'cc giao vâ nhirn vi thrçic phân cng 
ti Kê hoch nay to chirc triên khai thirc hin darn báo chat 1ucng Va diing tiên d. 

2. Dê nghj Uy ban Mt tin To quc Vit Narn thj xä, Lien doân Lao dng thj 
xâ và các hôi, doân the các cap phôi hp tO chrc thrc hin Kê hoch nay. 

3. Giao Phông Lao dng - Thu'o'ng binh và Xã hi chü trI, ph6i hcip Phông Y 
te và BHXH thj xã theo dOi, tong hcp kêt qua thixc hin Kê hoich nay báo cáo Uy 
ban nhân dan thj xã djnh kS  hang qu)2. 

4. Giao Phông Kê hoch - Tài chInh tharn rnu'u ChÜ tjch Uy ban nhân dan thj 
xã h trçl kinh phi phic vv hoit dng cüa Ban Chi do thirc hin chInh sách 
BHXH, BHYT thj xã; Cong tác thanh tra, kiêm tra và tuyên truyên, phô biên chjnh 
sách, pháp 1ut ye BHXH, BHYT. 

S. Giao BHXH thj xã h trg nit phn kinh phi cho CáC CO quan, don vi t 
chuc CáC cuôc tap huân, hi nghj tuyên truyên chInh sách, pháp 1ut ye BHXH, 
BHYT./. 

Noi nhân: 
- UBND tinh Ngh An (b/c); 
- SO' Lao dng - ThuD'ng binh và X hi Ngh An; 
- SO' Y té Ngh An; 
- BHXH tnh Ngh An; 
- TT Thi ày, TT HDND tlii xã; 
- Chü tich, các PCT UBND thj xã; 
- Uy ban MTTQ tlij xã; các to chcrc doàn the cap thi; 
- Van PhOng, UBKT và các Ban thuOc Thi ày; 
- Các PhOng, ban, ngành cap thi; 
- UBND các phu'o'ng; 
- Ltsu: VT, LDTBXH. 
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Phi itic 
NHIEM VU CU THE THIXC HIN MUC TIEU BAO PHU BAO hEM XA 1101, BAO HIEM V TE 

TREN IMA BÀN Till XA C1A LO GIA! DOJN 2021-2025 

(Ban hành kern theo Ke' hogch sá: /KH-UBND nà tháng 9 nárn 2021 cia UBND thj xâ Cz'ca Lô) 

STT Ni dung cong vic Don vj chü trI Don vi phi hQp 
Thôi gian 
thiyc hin 

Ghi 
chü 

Tang cu*ng sir lãnh dto, clii do và si,r phi kêt hçp giü'a càc co quan trong thiyc hin chInh sách BHXH, BHYT 

1.1 
Thành lap Ban chi dai thuc hin chInh sách BHXH, BHYT thj 
xä và các Ban chi dao thirc hin chInh sách BHXH, BHYT 
phu?rng. 

PhOng Lao dng 
— TB&XH tham 
muu thành 1p 
BCD thj x; 
UBND các 

phu6ng thành ltp 
BCD phung 

Phông Y th; BHXH thj 
xà 

Qu 4 näm 
2021 

1.2 Ban hành các van bàn chi dao  trin khai và t chrc thirc hin 
các quy djnh cüa pháp luât v BHXH, BHYT trên dla  bàn thj xä 

Phông Lao dng - 
TB&XH; PhOng 
Yt 

BHXH thj xa Thung xuyên 

1.3 

Xây drng chi tiêu t I dan s tham gia BHYT và t l lrc 
!ixclng lao dng tham gia BHXH vào h thng chi tiêu kinh te - 
xã hôi cña thj xã. Dng thai giao chi tiêu t' l lirc hrcmg lao 
dng tharn gia BHXH cho các phuing thirc hin. 

Phông Lao dng 
— TB&XH; PhOng 
Y té 

PhOng Tài chinh - KH; 
Van PhOng HDND- 

UBND; BHXH thj xã 
Hang nãrn 

1.4 
Thông báo cong khai ten các dan vj, cá nhân có hành vi vi phirn 
hành chInh trong linh vrc BHXH, BHYT trên Trang thông tin 
diên tü' cUa thi xã. 

BHXH thj xã 
Trung tarn VH, Th 
thao & Truyên thông 
thi xã 

Khi phát hin 
p1tin 

1.5 
Hang thang, tng hçip kt qua th?c hin chInh sách, pháp lut v 
BHXH, BHYT trên dja bàn báo cáo tti các cuc h9p giao ban 
ca quan UBND thj xà d länh d?o  chi  dao,  diu hành. 

Van phông 
HDND - UBND 

Phông Lao dng — 
TB&XH, PhOng Y t, 

BHXH thj xä 
Hang tháng 

1.6 
Ly kt qua thuc hién chInh sách BHXH, BHYT ti dja phuang, 
dan vi phu trách lam môt tiêu chI dánh giá, xp loai dan vj, dja 
phirnng, can bô lãnh dao,  quãn l. 

Hi dông thi dua - 
khen thtthng thj 

x 

PhOng Ni vi; Phông 
Lao dng — TB&XH; 
PhOng Y t; BHXH thj 
xã 

Hang närn 
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2 
Dôi mói cong tác tuyên truyn cã v ni dung và hInh thuc theo htrong chuyên nghip, dung trQng tam, trçng diem, phü hçp vói 
tüng nhóm d1i t1r9ng, trong do tp trung tuyên truyn chInh sách, pháp 1ut v BHXH tir nguyen, BHYT h gia dInh 

2.1 
Sao gri kjp th?ñ các van bàn Lut, Nghj dinh, Thông tu, quy 
dinh, huOng dn thuc hiên BHXH, BHYT cho các dan vi, Ca 
nhân lien quan. 

BHXH thj xã Các dan vj lien quan 
Khi có van 

bàn rnOi 

2.2 
Bang tài các van bàn Luât, Nghj djnh, Thông tii, quy djnh, 
hung dn thuc hiên BHXH, BHYT trên Trang thông tin din 
tü cña thi xä. 

Trung tarn VH, The 
thao &Truyên thông 
thj xa 

BHXH thj xã 
Khi cO van 

bàn rnOi 

2.3 
PM bin chInh sách, pháp 1ut v BHXH, BHYT cho can b, 
cong chirc, viên cht'rc, ngui lao dng, hi viên trong ca quan, 
dan vi, t chirc. 

Phông Tu pháp 
BHXH thj xä, cãc ca 
quan, dan vj, t chrc 

Thung xuyên 

2.4 
Treo bang rOn, phithn tuyên truyn các thông dip ye BHXH, 
BHYT trén các tuyn dung, trj sr ca quan, khu dan c. 

BHXT-I thi xa 

Trung tarn Van hóa, 
Th thao & Truyn 
thông thj xä; UBND 

cac phung Va các dan 
vi lien quan 

Vào các djp: 
nãm rnói; 

ngày BHYT 
VN; dâu närn 
hçc; thigian 

cao diem 
tuyên truyên... 

2.5 
T ch(rc hi nghj tuyên truyën chInh sách, pháp lut ye 
BHXH, BHYT ti cãc khi dan cu. 

UBND các phumg; 
BI-IXH thj , 

UBMTTQ; BHXH thi 
xã; UBND các phung; 
các hi, doàn th; CC 

kh& dan cu và các dan 
vj lien quan 

Hang tháng 
theo k hoach 

2.6 
To chirc tp hun nghip viii lien quan dn thu, clii, cip s 
BHXH, the BHYT. 

BHXH thi xã Các dan vj lien quan 
Khi có thay 

di 

2.7 
Gui thu ngO, phát t? rai tuyên truyn chinh sách, pháp 1ut v 
BHXH tu nguyen và BHYT ho gia dInh cho các ho gia dInh 
nghiên ciIru, tim hiu. 

BHXH thi xä; 
UBND các phiRrng 

Các di 1 thu BHXH, 
BHYT; Ban can sir các 

kMi dan cu 

Hang nàm 
hoc khi Co 

thay dôi chInh 
sách, pháp 

lutt 

2.8 
T chüc tháng cao dirn t chüc vn dng ngtthi dan dang 
tham gia BHYT h gia dInh, BHXH tir nguyen. 

BHXH thi 
UBND các phung; 

các hi, doân th; các 
Thang 5 hang 

nãrn 
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dai 1 thu BHXH, 
BHYT 

2.9 
Tang cumg truyn thông trên internet thông qua Trang thông 
tin din tà thj xä va tài khoãn mang  xã hôi (facebook, zalo...) 
cña cãc ca quan, t chüc, Ca nhân 

BHXH thj xä 

Trung tam Van hóa, 
Th thao và Truyn 
thông; UBND các 

phu'ng; các hi, doán 
th; các di 1 thu 

BHXH, BHYT; cong 
chirc, viên chirc trong 
các Co quan, don vj có 

lien quan 

ThiRing xuyên 

Dy minh cong tác phát triên doi tirçng tham gia BHXH, BHYT; d ra các giãi pháp phát triên vã m& rng dOi ttrqng tham gia, 
phân dan hoàn thanh chi tiêu báo phü BHXH, BHYT 

3.1 

- 
Kp thai chi dao,  thirc hin 1p danh sách cac di tirçng do 
ngân sách nhà nuàc dOng BHYT hang närn 

Phong Lao dng — 
TB&XH chi dao;  

UBND các phung 
thuc hiên 

- 
PhOng Y t; BHXH thj 
xä 

Qu 4 hang 
nãrn và li Co 

biên dông 

3.2 
Chi dao, thirc hiên 1p danh sách nguOi lao ctng tharn gia 
BHXH, BHYT theo dOng quy dnh cüa Luat BHXH, Luât 
BHYT. 

Phong Lao dng — 
TB&XH chi dao; 

các don vi sir diing 
lao dng thirc hin 

BHXH thj xã Thu'?rng xuyên 

Chi dao, thuc hiên nghiêm tñc viêc thu, np BHYT và chärn 
soc sñ'c khOe ban du cho hpc sinh, sinh viên. 

Phông Giáo diic và 
Dào tao  chi  dao; CC 
co cO giáo diic, dào 
tao thuc hiên 

BHXH thi xa Thung xuyên 

3.4 
Rà soát, xac dinh thông tin nguO'i chu'a thain gia BHXH, 
BHYT chuyn cho cac Dai 1 thu BHXH, BHYT t chirc 
tuyên truyén, van  dng tham gia 

BHXH thj xä UBND các phuô'ng 
Hang näm và 
khi can thit 

Bôi du0ng, dào tao  nghip vu, k näng cho Dai  1 thu BHXH 
BHYT theo huâng hin dai,  chuyên nghip BHXH thi xa Các don vj lien quan 

Cung cp danh sách doanh nghip phát sinh ma s thu cho 
Co quan BHXH; trao di thông tin theo thOa thuan giva hai 

Chi cuc Thu B.c 
Vinh 

BHXH thj 
Khi có phát 

sinh 
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nganh. 

3 6 
Huy dng các nguôn 1irc cüa ngân sách thj xã, các t chirc, cá 
nhân h trçY them cho ngithi tharn gia BHXH, BHYT 

Phông Lao dng, 
TB&XH 

UBMTTQ, BHXH WI 
các hi, doân th thi xã 

Thu&ng xuyên 

Dy minh cãi cách hành chInh, lung ding cong ngh thông tin trong cong tác t cliluc tlurc hin chInh sách, pháp 1ut ye BHXH, 
BHYT 

4.1 Giâi quyt kjp th?i ti thiu 99,5% cãc thU tic hành chInh cho 
các to chlre, Ca nhân tharn gia vâ t1i hiRing BHXH, BHYT 

BHXH thi xã Thixng xuyên 

4.2 
Niêrn yt cong khai b thU tiic hành chInh theo cong b cUa 
BHXH VietNam ti b phn Tip nhn h sa và trâ k& qua 
thU tic hành chInh và trên trang fanpage cUa cci quan BFIXH 

BHXH thj x Thung xuyên 

T chlrc giao djch din tlr trong linh virc BHXH, BHYT tu tat 
cã dan vj sIr diing lao dng, di l thu BHXH, BHYT 

BHXI-I thi xa 
Các dan vi sIr diing lao 
dng và các D?.i  1 thu 

BHXI-I, BHYT 
TlurO'ng xuyCn 

5 Nâng cao cht 1u'Q'n khám bênh, chfra bnh 

5.1 

Tip t11c quãn trit Ké hotch triên khai thc hin "dôi rnâi 
phong cách, thai d phirc vii cIra can b y t hiRing tâi sir hài 
lông cIra nguii bnh" ban hãnh kern theo Quyt djnh s 
215 1/QD-BYT ngày 4/6/20 15 cUa B trithng B Y tê. 

Trung tarn t thj 
xã 

Phông Y t Thu?ing xuyên 

5.2 
Tranh thU ti da six h trçi, giUp dOr ye mt chuyên mon cUa 
Bnh vin HIru nghj Da khoa tinh. 

Trung tam t thj 
xa 

Các dan vi lien quan Thix?rng xuyên 

T.ilng diing cong ngh thông tin, ti'rng buâc hin dai  hóa h 
thông quân 1 khám, chIra bnh. 

Trung tam t thj 
xã 

Các dan vi lien quan ThiRing xuyên 

Câi tin quy trinh thanh toán chi phi khárn bnh, chtra bnh 
BHYT, giãin bt các thU tic rurn rà. 

Trung tarn th thj 
xä 

Thithng xuyên 

6 Quãn 1 vã giãi quyt tot các ch d BHXH, BHYT 

6.1 Cp kjp thai s BHXH, the BHYT cho ngu&i tharn gia. BHXH thj x Các dan vj lien quan 
Khi có phát 

sinh 

6.2 
Giãi quy& và chi trã kjp thai các ch d BHXH, BHYT cho 
các dôi tixqng thii hiRing. 

-______ 

BHXH thj 

- 

Bixu diên thj xä; các 
dan vj sIr dung lao 

dng và các dan vj lien 
quan 

Thixg xuyên 
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6 3 
• 

Quán 1 chat ch cac di tuçYng hrnng cãc ch dO BHXH, 
dam bão nguyen tãc "có dOng - cO huOng". 

BHXH thi 
Buu din thj xã; 

UBND các phung 
Thung xuyên 

6 4 
• 

Quân 1 chat chë vic cap giây chñng nhn nghi vic hung 
BHXH. 

Trung tarn Y t th 
xä 

Thung xuyên 

7 Ting ciiô'ng cong tãc thanh tra, kiêm tra vic chap hãnh pháp 1ut ye BHXH, BHYT 

7.1 
Thành 1p Doàn kirn tra lien ngành ththng xuyen kim tra 
vic chap hành Lut BHXH, Lut BHYT ti các dan vj sfr 
diing lao dng. 

PhOng Lao dng — 
TB&XH; PhOng Y 
te 

Thanh tra thi xã; Lien 
doàn Lao dng thj xä; 
Cong an thj xã; BHXH 
thi 

Hang närn 

7 2 

D ngh Uy ban Kirn tra Thj üy Va các t chirc ca s Dãng 
xern xét, tiên hành kim tra khi cO du hiu vi phim di VIH 

nhüng tp th& Ca nhân cO du hiu vi phtm Lut BHXH, Lut 
BHYT. 

PhOng Lao dng — 
TB&XH; Phông Y BHXH thj x 

Khi phát hin 
dau hiu vi 

phtm 

8 Thii'c hin các nhim vçi khác theo chi ctio cfla cüa các co quan Co thãm quyên ), 
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