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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chính sách BHXH, BHYT

Kính gửi: - UBND huyện,
- Các cấp ủy cơ sở,
- Các cơ quan, đơn vị huyện,
- Mặt trận và các đoàn thể huyện.

Thời gian qua, các cấp, các ngành trong huyện đã có nhiều nỗ lực, cố gắng
lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác BHXH, BHYT đạt được một số
kết quả. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay tỷ lệ người dân tham gia BHXH, BHYT
trên địa bàn huyện vẫn chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao (14.317 người tham gia BHXH
bắt  buộc  (đạt  81,80%);  1.857  người  tham gia  BHXH tự  nguyện  (đạt  69,7%);
13.336 người tham gia BHTN (đạt 84,72%) và 161.887 người tham gia BHYT (đạt
93,59%), trong đó có 53.476 người tham gia BHYT hộ gia đình (đạt 84,68%)).

Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, Ban
Thường vụ Huyện ủy yêu cầu:

1. Các cấp ủy cơ sở và cơ quan, đơn vị huyện đẩy mạnh chỉ đạo triển khai
các hình thức tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên,
đoàn viên,  hội  viên  và  các  tầng lớp nhân dân tham gia  thực hiện  chính sách
BHXH, BHYT. Đặc biệt quán triệt vai trò tiên phong gương mẫu của đội ngũ cán
bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên trong việc tuyên truyền
vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT nhằm thực hiện tốt chính
sách an sinh xã hội của Đảng, Nhà nước.

2. Bảo hiểm xã hội huyện làm tốt công tác cung cấp thông tin và chủ trì, phối
hợp với cơ quan, đơn vị huyện liên quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác
tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước về BHXH, BHYT; nhất là tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của
BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, cũng như các quyền lợi, nghĩa vụ và
trách nhiệm của người tham gia bảo hiểm.

 3. Mặt trận, các đoàn thể huyện tập trung chỉ đạo, triển khai các hoạt động
tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực
hưởng ứng tham gia BHXH, BHYT bằng nhiều hình thức, nhất là tăng cường
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tuyên truyền thông qua hệ thống các trang, nhóm mạng xã hội của tổ chức mình.

4. Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện tăng thời lượng tuyên
truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH,
BHYT trên hệ thống truyền thanh; phản ánh tình hình, kết quả triển khai thực hiện
công tác BHXH, BHYT trên địa bàn huyện;  kịp thời đưa các tin, bài nhân rộng
những cách làm hay, gương điển hình, cũng như phê phán những hành vi vi phạm
pháp luật về BHXH, BHYT. 

 5. Giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy phối hợp với Văn phòng Huyện ủy theo
dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Công văn này và thường xuyên báo cáo kết quả
cho Thường trực Huyện ủy theo dõi, chỉ đạo.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Bảo hiểm xã hội huyện,
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy,
- Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy. BTG-75

T/M BAN THƯỜNG VỤ
  PHÓ BÍ THƯ  
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