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Sáng ngày 01/04/2022 
đồng chí Nguyễn Ngọc Vương- 
Phó Chủ tịch UBND xã, 
PhóTrưởng Ban chỉ đạo thực 
hiện chính sách BHXH, BHYT  
xã Hàm Đức  đã chủ trì hội 
nghị tổng kết công tác thực 
hiện chính sách bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn 
xã năm 2021. 

 Tham dự hội nghị còn có 
các đồng chí  là thành viên Ban 
chỉ đạo huyện, lãnh đạo Đảng 
ủy, HĐND, Mặt trận và các 
ban, ngành đoàn thể xã, Ban 
điều hành các thôn và Hiệu 

trưởng các trường học trên địa bàn xã. 

 Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức 
tạp, song công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn cơ bản vẫn 
triển khai thực hiện đảm bảo nhiệm vụ chính trị của cấp trên giao, đạt được một số 
kết quả nhất định.  

  Tính đến cuối năm 2021, số người tham  đến 31/12/2021, tổng số người dân 
tham gia: 

  BHYT HGĐ: 18.108/21.030 người, tỷ lệ bao phủ BHYT là 86,1%, trong đó 
số người tham gia BHYT hộ gia đình là 5.206 người/ 7620 người, đạt 68,32% so 
với chỉ tiêu kế họach huyện giao. 

  BHXH TN: Tổng số người tham gia BHXH tự nguyện đến 31/12/2021 là 
220 người/228 người, đạt tỷ lệ 96,49% theo chỉ tiêu kế hoạch giao.  

 Hội nghị cũng đã tập trung thảo luận, phân tích, đánh giá sâu về các giải 
pháp nhằm nâng tỷ lệ tham gia BHYT, BHXH tự nguyện, nhất là tập trung các nội 
dung thay đổi phương pháp tuyên truyền, công tác phối hợp chỉ đạo, công tác tổ 



chức thực hiện từng thôn và từng trường học nhằm nâng tỷ lệ bao phủ BHXH 
BHYT phấn đấu đạt chỉ tiêu chung của UBND huyện giao. 

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Vương - Phó Chủ tịch 
UBND xã, Phó Trưởng Ban chỉ đạo  biểu dương và đánh cao những kết quả đạt 
được trong trong năm qua. Đồng thời cũng chỉ ra một số vấn đề còn hạn chế, yêu 
cầu các điểm thu tại các thôn tiếp tục đổi mới phương pháp tuyên truyền, phối hợp 
với BHXH huyện phổ biến các chính sách về BHXH, BHYT rộng rãi đến người 
dân trên địa bàn. Tổ chức rà soát danh sách chi tiết cụ thể số người chưa tham gia 
BHXH, BHYT theo từng nhóm đối tượng, từng thôn xóm, từng lớp học; triển khai 
các giải pháp tuyên truyền, vận động phù hợp điều kiện của với địa phương…,qua 
đó nhằm làm cho người dân hiểu về ý nghĩa của việc tham gia BHXH, BHYT để 
người dân tự giác tham gia, phấn đấu tỷ lệ tham gia BHYT trên số dân đạt  trên 
92,5% trong năm 2022 theo kế hoạch được giao./. 

     

 

                                                            


