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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 09/CT-UBND

Hà Nam, ngày 15 tháng 8 năm 2012

CHỈ THỊ
V/v tăng cường thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội
và Luật Bảo hiểm y tế trên ñịa bàn tỉnh Hà Nam

Trong những năm qua, việc tổ chức triển khai thực hiện các chế ñộ chính sách
bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên
ñịa bàn tỉnh ñược kịp thời, ñúng quy ñịnh; quyền lợi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
và chất lượng khám chữa bệnh ñược từng bước nâng cao, góp phần ñảm bảo an sinh
xã hội, thúc ñẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Tuy nhiên, việc thực hiện Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế vẫn còn
hạn chế như: Công tác tuyên truyền phổ biến chính sách pháp luật về BHXH, BHYT
chưa thực sự ñi vào chiều sâu, số lượng ñơn vị sử dụng lao ñộng, người lao ñộng
ñóng BHXH, BHYT, BHTN còn thấp so với thực tế. Tình trạng nợ ñọng BHXH,
BHYT, BHTN kéo dài. Công tác thanh, kiểm tra của các cấp, các ngành chức năng
chưa ñược thường xuyên; việc xử lý những tập thể, cá nhân cố tình vi phạm Luật
chưa nghiêm.
ðể khắc phục tình trạng trên, nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về
bảo hiểm xã hội, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu:
1. Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội:
Thường xuyên kiểm tra, rà soát và tổng hợp, thẩm ñịnh danh sách các ñối
tượng diện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, người cao tuổi, người nghèo, trẻ
em dưới 6 tuổi, ñảm bảo ñúng ñối tượng. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực
hiện kịp thời việc mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế hàng năm cho các ñối tượng do
ngành quản lý.
Chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan, UBND huyện, thành phố thành
lập ñoàn kiểm tra liên ngành, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về BHXH,
kiên quyết xử lý những ñơn vị trốn ñóng, nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN theo quy
ñịnh; ñịnh kỳ 6 tháng, một năm tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra về Uỷ
ban nhân dân tỉnh.
2. Bảo hiểm xã hội tỉnh:
Phối hợp với các Sở Thông tin và Truyền thông, Báo, ðài PTTH, ñẩy mạnh
công tác tuyên truyền Luật Bảo hiểm xã hội; Luật Bảo hiểm y tế. Giải quyết ñầy ñủ,
kịp thời các chế ñộ BHXH, BHYT cho người tham gia BHXH, BHYT, ñảm bảo tính
chính xác thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT. Tăng cường phối hợp các sở, ngành
thanh tra, kiểm tra việc trích nộp và thanh toán các chế ñộ BHXH tại các doanh

