
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TU MƠ RÔNG 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Số:        
 

                Tu Mơ Rông, ngày       tháng      năm 2020        

    Về việc tăng cường thực hiện 

chính sách bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm xã hội. 

 

 

 

                            Kính gửi: 

      - Các cơ quan đơn vị thuộc huyện; 

      - Các đơn vị TW, tỉnh đóng chân trên địa bàn huyện; 

      - Bảo hiểm xã hội huyện; 

       - Ủy ban nhân dân các xã. 
 

 Căn cứ Công văn số 117-CV/HU ngày 28/10/2020 của Huyện ủy Tu Mơ 

Rông về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội.  

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND 

các xã thực hiện một số nội dung, cụ thể như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị đóng chân trên địa bàn huyện; Ủy ban nhân 

dân các xã 

- Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, 

hội viên, người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân tích cực tham gia 

và thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

- Huy động mọi nguồn lực, mở rộng đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo 

quy định, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế hàng năm. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế. Ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện giao dịch hồ sơ 

bảo hiểm y tế điện tử. 

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người tham gia và thụ hưởng chính sách 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan Lao động-TB&XH, Tài 

chính-Kế hoạch, Thuế và Bảo hiểm xã hội huyện trong việc liên thông, kết nối 

thông tin, chia sẻ dữ liệu, đảm bảo quản lý được các doanh nghiệp đang hoạt 

động, số lao động đang làm việc và lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội 

bắt buộc, bảo hiểm y tế trên địa bàn. Có giải pháp phòng ngừa, chống lạm dụng 

khi lập hồ sơ hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động và nhân dân. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

- Phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND huyện kiện 

toàn hoặc thành lập mới Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế cho phù hợp và theo đúng quy định. 
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- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Đề xuất cấp có thẩm quyền 

tuyên dương, khen thưởng, nhân rộng điển hình tiên tiến trong công tác bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời, xử lý nghiêm các vi phạm, nhất là các hành vi 

trốn nợ, gian lận, trục lợi tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã 

phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vương Văn Mười 
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