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Kính gửi: - Các quận ủy, huyện ủy,  

- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

  đảng ủy trực thuộc Thành ủy, 

- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc 

  và tổ chức chính trị - xã hội thành phố. 

----- 

 

Thời gian qua, công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn 

thành phố luôn được quan tâm chỉ đạo thực hiện và đạt nhiều kết quả quan 

trọng; số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế hàng năm đều tăng, 

các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giải quyết và chi trả kịp thời, 

đúng quy định, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tham gia và thụ hưởng 

chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần đảm bảo an sinh xã hội 

và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tuy nhiên, số người tham gia 

bảo hiểm xã hội còn thấp so với tiềm năng, độ bao phủ bảo hiểm y tế            

chưa bền vững, tình trạng lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế từng lúc, từng nơi           

vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị; phục vụ khám, điều trị cho người có thẻ bảo hiểm 

có mặt chưa tốt,... Để thực hiện tốt các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan 

đến công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và Công văn số 137-CV/BCSĐ 

ngày 24/9/2020 của Ban Cán sự Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam “Về việc 

lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế”; Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố tập trung lãnh đạo,         

chỉ đạo thực hiện nghiêm, có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm, hiệu quả Nghị quyết số 21-NQ/TW 

ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng           

đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020,          

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe  

nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018              
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của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm   

xã hội, Nghị quyết số 68/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội về đẩy mạnh 

thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế           

toàn dân, Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng             

Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bảo hiểm y tế giai đoạn 

2012 - 2020 và Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ   

về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. 

2- Các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong cả hệ thống chính trị 

thành phố quán triệt nghiêm túc Chỉ thị số 07-CT/TU ngày 22/9/2016                

của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng   

trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố, 

Chương trình số 39-CTr/TU ngày 19/7/2018 của Thành ủy Cần Thơ về việc 

thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 25/5/2018 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII. Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền  

vận động mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức vận động ít nhất         

một người thân và nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm           

y tế. 

3- Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân thành phố lãnh đạo Ủy ban            

nhân dân thành phố tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: 

- Tập trung chỉ đạo phấn đấu thực hiện vượt chỉ tiêu về bảo hiểm y tế, 

bảo hiểm xã hội trên địa bàn thành phố.   

- Tiếp tục củng cố Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế các cấp đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu, 

nhiệm vụ trong tình hình mới. 

-  Chỉ đạo các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các quận, huyện        

tăng cường phối hợp, tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đồng thời,          

xây dựng chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

hàng năm, 05 năm và là nhiệm vụ chính trị quan trọng trong chỉ đạo, điều hành 

chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và là tiêu chí                

để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, xem x t thi đua, khen thưởng        

đối với các cấp ủy đảng, chính quyền hàng năm. 

- Chỉ đạo Sở Y tế thành phố phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội 

thành phố xây dựng giải pháp nhằm ngăn chặn, xử lý nghiêm việc lạm dụng 

hoặc trục lợi quỹ bảo hiểm y tế, hạn chế tình trạng vượt quỹ bảo hiểm y tế; 

đồng thời, giáo dục nâng cao y đức, góp phần phục vụ, chăm sóc tốt sức khỏe 

nhân dân. 
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4- Hệ thống Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 

thành phố đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động ph  hợp với đặc điểm, 

tính chất của từng nhóm đối tượng, đảm bảo hiệu quả, g n với phát triển           

đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Trong đó, chú trọng          

vận động cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia bảo hiểm 

xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế cho bản thân và gia đình. 

5- Ủy ban Kiểm tra Thành ủy chủ trì phối hợp với các ngành chức năng 

có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, góp phần hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao. 

Thực hiện rà soát, đánh giá không bình x t các danh hiệu thi đua và hình thức 

khen thưởng đối với các tổ chức, cá nhân, đơn vị không hoàn thành nhiệm vụ. 

6- Bảo hiểm xã hội thành phố tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ sau: 

- Chủ động phối hợp với ngành ngành chức năng tham mưu tốt cho Thành ủy, 

Ủy ban nhân dân thành phố các nhóm giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm thực hiện 

hoàn thành chỉ tiêu về bảo hiểm năm 2020 và các năm tiếp theo. 

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức thanh tra, 

kiểm tra tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn phát sinh nợ tiền đóng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế, các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế cho người lao động. 

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế thành phố     

xây dựng và triển khai các 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 thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi             

cho người lao động và nhân dân. 

7- Quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc Thành ủy tăng cường công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền vận động người dân và doanh nghiệp            

thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; phấn đấu hoàn thành 

vượt mức các chỉ tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế được giao hàng năm; 

chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, vận động ít nhất một người thân           

và nhân dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tự nguyện. 

8- Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Cần Thơ, 

Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố phối hợp với Bảo hiểm xã hội  

thành phố, các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền; 

đổi mới nội dung tuyên truyền theo hướng đề cao tính nhân văn, nhân đạo 

của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; ngh a vụ và quyền lợi            

của người tham gia; giới thiệu, biểu dương những tổ chức, cá nhân thực hiện 

tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm động viên phong trào,         

góp phần thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.  
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Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội           

thành phố và các ngành chức năng có liên quan giúp Ban Thường vụ Thành ủy 

chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc thực hiện có hiệu quả nội dung Công văn này,  

định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Ban CSĐ BHXH Việt Nam, 

- Đ/c Bí thư, Phó BT TT TU (để báo cáo) 

- Các đ/c Thành ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Thành ủy. 

 
 

 

 

 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
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