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                  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                    

Phường Hà Huy Tập, ngày  15  tháng 9 năm 2020 

                      
    Kính gửi:  

- MTTQ và các đoàn thể phường Hà Huy Tập; 

                     - Các đại lý thu BHYT, BHXH phường Hà Huy Tập; 

                               - Trường THCS Lê Văn Thiêm; Trường Tiểu học Hà Huy Tập; 

                               - Các Tổ dân phố, 

  

Thực hiện Hợp đồng đại lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế 

(BHYT) giữa cơ quan BHXH tỉnh và UBND phường Hà Huy Tập. Thực hiện chỉ 

tiêu của UBND thành phố và HĐND phường Hà Huy Tập giao năm 2020. Để hoàn 

thành đạt chỉ tiêu được giao, UBND phường Hà Huy Tập đề nghị  MTTQ và các 

đoàn thể, các đại lý thu BHXH, BHYT của phường, Trường THCS Lê Văn Thiêm, 

Trường Tiểu học Hà Huy Tập và các Tổ dân phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Các đại lý óc trách nhiệm thông báo đến các đối tượng do mình đã vận 

động được từ trước đến nay kịp thời đóng tiền trước ngày thẻ BHYT hết hạn sử 

dụng để được hưởng quyền lợi liên tục của thẻ BHYT, đồng thời tích cực tuyên 

truyền vận động để phát triển đối tượng mới tham gia BHYT; Đối với BHXH 

thông báo để người tham gia biết thời hạn đóng tiền theo phương thức đã lựa chọn 

và đôn đốc đóng đúng kỳ hạn để đảm bảo tính bền vững trong công tác khai thác, 

phát triển đối tượng tham gia BHXH.  

- Phối hợp với BHXH tỉnh Hà Tĩnh tổ chức các cuộc hội nghị tuyên truyền, 

vận động người dân tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.  

2. Văn hóa phường: Tích cực tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT qua hệ 

thống truyền thanh phường ít nhất 1 lần/ngày để người dân biết và tích cực tham 

gia.   

3. Trường trung học cơ sở Lê Văn thiêm; Trường tiểu học phường Hà Huy 

Tập có trách nhiệm tuyên truyền vận động học sinh đóng tiền trước ngày thẻ 

BHYT hết hạn đảm bảo 100% học sinh có thẻ BHYT. 

4. MTTQ và các đoàn thể tích cực tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và 

nhân dân biết về các cơ chế, chính sách BHYT; BHXH. Chủ động thời gian phối 

hợp với các đại l ý của phường Hà Huy Tập để tổ chức hội nghị tuyên truyền, về cơ 

chế chính sách BHXH, BHYT để đoàn viên, hội viên , nhân dân biết và thanm gia. 

5. Các tổ dân phố tiếp tục rà soát các loại hình BHYT đối với các hộ chưa kê 

khai, đảm bảo 100% hộ dân sống trên địa bàn phải kê khai đầy đủ, chính xác. Tích 



cực tuyên truyền để người dân hiểu được chính sách an sinh xã hội về BHYT, 

BHXH để người dân biết và tham gia.  

- Chủ động thời gian đăng ký lịch tổ chức hội nghị tuyên truyền về BHYT, 

BHXH nộp cho đại l ý của phường Hà Huy Tập Qua Đc Ái đại l ý  trạm y tế 

phường)  để tổng hợp và tổ chức tuyên truyền.  

Nhận được công văn này UBND phường Hà Huy Tập yêu cầu MTTQ và các 

đoàn thể,  các  đại lý thu của phường Hà Huy Tập. Trường trung học cơ sở  lê Văn 

Thiêm; Trường Tiểu học phường Hà Huy Tập và các tổ dân phố thực hiện nghiêm 

túc./. 

 
  Nơi nhận:  
   - Như trên; 

   - UBND thành phố (báo cáo); 

   - TTĐảng ủy, HĐND; 

   - Chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường; 

   - Lưu VT, YT.  
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