
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU:  

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM 

 

Giám đốc BHXH tỉnh Cà Mau Trịnh Trung Kiên chủ trì buổi họp triển khai công tác thu cuối 

năm 

Nằm trong chuỗi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, vừa qua, BHXH tỉnh Cà Mau đã tổ chức 

cuộc họp nhằm tôn vinh mục đích, ý nghĩa của ngày Pháp luật Việt Nam đồng 

thời chỉ đạo các nhiệm vụ cần triển khai trong 2 tháng cuối năm 2022. Theo đó, 

Ngày Pháp luật Việt Nam được tổ chức hằng năm nhằm tôn vinh Hiến pháp, 

pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp, pháp luật trong Nhà nước pháp quyền, 

giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội, xây dựng niềm 

tin, tình cảm, thái độ ứng xử phù hợp với pháp luật. 

Tại cuộc họp, Giám đốc BHXH tỉnh đã quán triệt Chánh Văn phòng, Trưởng các 

phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện phải tích cực tuyên truyền chủ 

trương của Đảng và Nhà nước về chính sách BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng 

cao hơn nữa ý thức tuân thủ pháp luật BHXH, BHYT, BHTN của chủ doanh 

nghiệp, người lao động… 

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh cần phải tập trung cao độ cho việc thực hiện các nhiệm 

vụ đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đó là: 

Đối với công tác phát triển người tham gia BHYT: đảm bảo 100% số người 

do ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT được cấp thẻ BHYT; rà soát, 

nắm lại số người hưởng BHYT giảm theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, Quyết 

định số 353/QĐ-TTg, các xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, chuẩn bị 

công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới,… phối hợp Ủy ban nhân dân (UBND) 

xã ban hành văn bản chỉ đạo tuyên truyền, vận động, phát triển người tham gia 

BHYT hộ gia đình, đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT theo quy định; tham mưu 



UBND huyện chỉ đạo UBND xã vận động tổ chức, cá nhân hỗ trợ hộ gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn mới thoát nghèo, dân tộc thiểu số... tham gia BHYT. 

Đối với công tác phát triển người tham gia BHXH bắt buộc: rà soát chỉ tiêu 

đã giao; khai thác dữ liệu Thuế; tăng cường hoạt động Tổ liên ngành rà soát, đề 

nghị các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định của pháp luật về BHXH, BHYT, 

BHTN. 

Đối với công tác thanh tra, kiểm tra: thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra các 

doanh nghiệp, mời đến làm việc tại BHXH tỉnh và triển khai quyết định thanh 

tra, kiểm tra cùng thời gian; báo cáo về tình hình vi phạm, trốn đóng BHXH, 

BHYT, BHTN tại các doanh nghiệp, đề xuất Công an tỉnh xử lý; đồng thời củng 

cố, chuyển hồ sơ 10 doanh nghiệp nợ kéo dài cho Công an tỉnh; đôn đốc thực 

hiện kết luận sau thanh tra, kiểm tra; không để nợ trên 3 tháng. 

Chú trọng việc báo cáo và tham mưu kịp thời UBND cấp huyện tiếp tục chỉ đạo 

công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN 02 tháng cuối năm; 

ban hành kế hoạch phát động cao điểm ra quân tuyên truyền, vận động phát triển 

người tham gia BHXH, BHYT tại huyện Trần Văn Thời; mở rộng ký hợp đồng 

Tổ chức dịch vụ thu với các đơn vị đáp ứng đủ điều kiện theo quy định; Phòng 

Quản lý thu tham mưu phối hợp với sở, ngành trình Ban Chỉ đạo thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT, BHTN tỉnh phân công nhiệm vụ các đơn vị thành viên phụ 

trách các huyện, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Y tế, Sở Tư pháp tham mưu 

UBND tỉnh hỗ trợ mức đóng cho hộ cận nghèo, người làm nông, lâm, ngư 

nghiệp có mức sống trung bình, đồng bào dân tộc thiểu số… 

An Long 


