
 
XÃ HÀM TRÍ TỔ CHỨC “RA QUÂN, TUYÊN TRUYỀN, VẬN ĐỘNG NGƯỜI THAM 

GIA BHXH TỰ NGUYỆN, BHYT HỘ GIA ĐÌNH” TRÊN ĐỊA BÀN XÃ  
 
 

Nhằm đa dạng các hình thức thông tin, truyền thông, tuyên truyền những điểm 

mới chính sách BHXH, BHYT đến với mọi người dân trên địa bàn; đồng thời, đẩy 

mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT tự đóng để góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHXH, BHYT và hoàn thành kế 

hoạch được UBND huyện giao năm 2022. 

 Sáng ngày 22/10/2022, UBND xã phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã Hội Huyện, 

Bưu điện huyện tổ chức ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn xã.  

Tham dự buổi ra quân có đồng chí Đặng Thị Ngọc Uyên – Phó Giám đốc BHXH 

huyện, đồng chí Huỳnh Thanh Hải – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã, đồng chí 

Nguyễn Huỳnh 

Liên – Đảng ủy 

viên, Phó Chủ tịch 

UBND xã, các đồng 

chí là trưởng các 

đoàn thể chính trị 

xã hội xã, nhân viên 

cơ quan BHXH 

huyện, Bưu Điện 

Huyện, nhân viên 

Đại lý thu trên địa 

bàn xã và đại diện 

Ban Điều hành các 

thôn.  

 

Xe thông tin lưu động của phòng văn hóa thông tin huyện đã đến từng ngõ xóm 

để tuyên truyền về ý nghĩa, vai trò, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình và quyền, lợi ích khi tham gia; nhấn mạnh mức hỗ trợ kinh phí từ 



ngân sách nhà nước, ngân sách địa phương khi tham gia BHYT hộ gia đình, BHXH tự 

nguyện; Truyền thông những chính sách, pháp luật BHYT mới ban hành. 

 

  Sau đó, Tổ chức phân ra thành 3 nhóm trực tiếp đến các tổ của 3 thôn, người 

buôn bán, tiểu thương, để tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn xã. 

 



Nhờ sự nhiệt tình của các đồng chí trong tổ vận đã giải thích những vấn đề mà 

Nhân dân còn vướng mắc, chưa rõ. Sau khi phân tích và vận động đã có 13 người 

tham gia BHXHTN và 35 người BHYT hộ gia đình.  

Trong thời gian đến, UBND xã tiếp tục phối hợp tuyên truyền vận động cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong xã nhận thức đầy đủ ý nghĩa của 

việc tham gia mua BHYT, BHXH TN để chủ động trong việc khám và điều trị bệnh 

cho bản thân, các thành viên trong gia đình, thực hiện chính sách an sinh xã hội; thực 

hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ xã, Ủy ban Nhân dân Huyện giao đạt 93,65 % và 

đạt 95 % người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình theo tiêu chí 15.1 quy định của 

bộ tiêu chí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng 

cao./. 

                                                                                         XÃ HÀM TRÍ  


