
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN, BƯU ĐIỆN HUYỆN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ RA QUÂN VẬN ĐỘNG NGƯỜI DÂN THAM GIA MUA BẢO HIỂM Y TẾ 

VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 

 Để đạt được 19/19 tiêu chí trong năm 2022 và hướng tới đạt xã Nông thôn mới 
nâng cao giai đoạn 2021 – 2025. Trong đó, thực hiện tiêu chí 15.1 về tiêu chí bảo 
hiểm trong bộ tiêu chí xây dựng Nông thôn mới, cho đến tháng 9 năm 2022 địa 
phương đạt  tiêu chí về bảo hiểm rất thấp so với chỉ tiêu huyện giao.  

 Sáng ngày 18 tháng 9 năm 2022 thực hiện kế hoạch phối hợp giữa 3 bên: Bảo 
hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện, Uỷ ban nhân dân xã Hàm Chính và cùng với 
Ban điều hành các thôn về việc tổ chức ra quân tuyên truyền vận động cá nhân, gia 
đình cùng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình đạt chỉ tiêu. 
Sau khi thống nhất giữa 3 bên về nội dung và danh sách các hộ chưa tham gia y tế, 
bảo hiểm xã hội tự nguyện và các hộ đã tham gia nhưng ngưng đóng bảo hiểm xã hội 
tự nguyện. Cả 3 cơ quan đã chia cán bộ, nhân viên ra quân đi đến 7/7 thôn, đến từng 
hộ dân chưa tham gia y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện vận động, thuyết phục người 
dân tham gia mua bảo hiểm với tinh thần tự nguyện. 

 Nhân viên bảo hiểm đã tư vấn cho người dân biết thêm về quyền lợi của người 
dân khi tham gia y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Ngoài những trường hợp vẫn cố 
tình không tham gia mua bảo hiểm. Sau một ngày ra quân với tinh thần quyết tâm, 
đầy trách nhiệm. Đã vận động người dân đã mua 9 Bảo hiểm xã hội tự nguyện và 33 
Bảo hiểm y tế hộ gia đình. Một số thôn đã vận động đạt tỉ lệ cao như: thôn Ninh 
Thuận, thôn 6, thôn Bình An. 

 Thời gian tới duy trì sự quyết tâm đó, Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện 
và Uỷ ban nhân dân xã Hàm Chính sẽ tiếp tục duy trì sự phối hợp vận động người 
dân, hộ gia đình tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện và Bảo hiểm y tế hộ gia đình 
đạt chỉ tiêu huyện gia trong năm 2022 và đạt xã Nông thôn mới nâng cao giai đoạn 
2021 – 2025. 
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