
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM                           
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ                           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Số:            /BHXH-VP                      Quảng Trị, ngày       tháng 6 năm 2022
                 Về việc triển khai ký Quy chế phối hợp 
              thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN

                
                      Kính gửi: 

- Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị;
- Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ cấp tỉnh, huyện;

      - Liên đoàn lao động cấp tỉnh, huyện;
- UBND các xã, phường, thị trấn.

Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 
Bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã 
hội (BHXH) và thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị 
lần thứ Sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng 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 
69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội; 

Nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu mở rộng diện bao phủ BHXH, BHYT 
theo Nghị quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW, phát huy vai trò, 
trách nhiệm của Ủy ban nhân dân (UBND) xã, phường, thị trấn, các đoàn thể, tổ 
chức chính trị-xã hội trong việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn 
toàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 1234/BHXH-TST ngày 11/5/2022 của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam về triển khai ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật 
BHXH, BHYT giữa cơ quan BHXH và UBND xã, phường, thị trấn; giữa cơ quan 
BHXH và đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội (Hội nông dân, Hội Liên hiệp phụ 
nữ…cấp tỉnh, huyện). BHXH tỉnh Quảng Trị đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh Quảng Trị; Liên đoàn lao động tỉnh-huyện, thị xã; Hội nông dân tỉnh-
huyện, thị xã; Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh-huyện, thị xã; UBND các xã, phường, thị 
trấn phối hợp thực hiện ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT.

Để thực hiện kịp thời việc triển khai ký Quy chế phối hợp hoàn thành trước 
ngày 25/6/2022, BHXH các huyện, thị xã tham mưu UBND các huyện, thị xã chỉ đạo 
UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp 
thực hiện ký Quy chế phối hợp; BHXH tỉnh Quảng Trị ủy quyền Văn phòng chủ trì, 
phối hợp với Phòng Truyền thông và PTĐT tham mưu UBND thành phố Đông Hà 



chỉ đạo UBND các phường và đoàn thể, các tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn 
thành phố Đông Hà phối hợp ký Quy chế phối hợp với BHXH tỉnh.

Trên đây là nội dung triển khai ký Quy chế phối hợp thực hiện chính sách, 
pháp luật BHXH, BHYT, đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện. Trong quá 
trình triển khai nếu có gì vướng mắc phản ánh về Bảo hiểm xã hội tỉnh (qua Văn 
phòng) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:              GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;      
- Giám đốc, các PGĐ (b/c);
- BHXH huyện, thị xã;
- Phòng TT&PTĐT;
- Lưu: VT, VP.

             Hồ Sỹ Nam
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