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Kính gửi:  

- Tổ công tác phụ trách 11 thôn; 

- Thôn trưởng và Liên đoàn cán bộ 11 thôn. 

 

Thực hiện kết luận của đồng chí Nguyễn Sông Hàn , Chủ tịch UBND xã tại cuộc 

họp Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới ngày 02/06/2020 đánh giá công tác xây dựng 

các tiêu chí xây dựng xã kiểu mẫu 6 tháng đầu năm 2020. 

Xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu yêu cầu tỷ lệ BHYT toàn dân đạt 95%, 6 

tháng đầu năm 2020, tỷ lệ BHYT toàn dân trên toàn  xã giảm mạnh, tính đến 31/5/2020 

toàn xã đạt 80.2%, giảm 15% so với tháng 12 năm 2019, 11 thôn trên địa bàn không có 

thôn nào đạt tỷ lệ về tiêu chí y tế. 

UBND đã ban hành văn bản triển khai rà soát người tham gia BHYT về tận 11 thôn, 

tuy nhiên các thôn không thực hiện theo đúng quy định. Chủ tịch UBND xã nghiêm túc 

phê bình bí thư, thôn trưởng và liên đoàn cán bộ 11 thôn chưa nghiêm túc thực hiện 

công tác rà soát, điều tra BHYT, chưa có sự chỉ đạo thống nhất trong thôn, còn có thái 

độ ỉ lại và đùn đẩy trách nhiệm. Giao bí thư, thôn trưởng 11 thôn nghiêm túc chấn chỉnh 

thái độ tiếp nhận nhiệm vụ của các thành viên trong liên đoàn cán bộ và khẩn trương 

hoàn thành nhiệm vụ rà soát, báo cáo về UBND xã trước ngày 10/6/2020, cụ thể: 

- Rà soát lập danh sách các đối tượng chưa tham gia BHYT từ 60-69 tuổi đối với 

nam và 55-69 tuổi đối với nữ; 

- Rà soát lập danh sách hộ thoát nghèo, cận nghèo năm 2019 và hộ có hoàn cảnh 

khó khăn phát sinh mới chưa tham gia BHYT năm 2020. 

- Điều tra, lập danh sách người dân tham gia BHYT ngoài tỉnh (theo mẫu gửi kèm) 

Đề nghị Tổ công tác phụ trách các thôn quan tâm, đôn đốc chỉ đạo 11 thôn nghiêm 

túc thực hiện. Bí thư, thôn trưởng 11 thôn phối hợp với liên đoàn cán bộ thôn tổ chức 

họp giao nhiệm vụ thực hiện đảm bảo đúng tiến độ theo quy định, thôn nào không có 

kết quà rà soát làm ảnh hưởng chung đến tiêu chí y tế và xây dựng thôn kiểu mẫu thôn 

đó chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch; P.CTUBND xã; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VP.VHXH. 
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