
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Số:           /BHXH-VP
V/v ứng phó, phòng chống thiên tai bão lũ 

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

 Hà Nội, ngày   tháng  10 năm 2020

Kính gửi: BHXH các tỉnh, thành phố: Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, 
Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, 
Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa.

Trong những ngày qua, các đợt mưa lũ lớn liên tục, kéo dài đã gây ra 
những ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, tài sản và đời sống của Nhân dân 
tại một số tỉnh khu vực miền Trung. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí 
tượng thủy văn Quốc gia, cơn bão số 9 tiếp tục diễn biễn phức tạp, khó lường, có 
thể gây ra những ảnh hưởng lớn. Cùng với cấp ủy, chính quyền và Nhân dân kịp 
thời ứng phó với những ảnh hưởng, tác động của bão lũ, tổ chức thực hiện chế 
độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT, đảm bảo quyền lợi của đơn vị, doanh 
nghiệp và người dân; BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương (gọi chung là tỉnh) thực hiện một số nội dung sau:

1. Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo 
các phòng trực thuộc, BHXH cấp huyện xây dựng phương án ứng phó, phòng 
chống bão lũ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người, hồ sơ, tài sản của cơ 
quan BHXH các cấp; phân công cán bộ thường trực tại trụ sở cơ quan BHXH 
để kịp thời tiếp nhận hồ sơ và giải quyết chế độ, chính sách BHXH, BHTN, 
BHYT cho đơn vị, doanh nghiệp, người dân. Đồng thời, nghiêm túc quán triệt 
và thực hiện đầy đủ chỉ đạo, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền địa phương 
trên địa bàn về phòng, chống bão lũ; có trách nhiệm cùng với chính quyền, mặt 
trận tổ quốc tại địa phương tham gia ứng trực, cứu hộ, giúp đỡ Nhân dân vùng 
bão lũ.

2. Chủ động, áp dụng các biện pháp linh hoạt để thực hiện việc thu tiền 
đóng BHXH, BHTN, BHYT, như: trực tiếp thu tiền của người dân trong 
trường hợp người dân đến nộp tiền để gia hạn thẻ BHYT do Đại lý thu không 
thu tiền vì lý do bất khả kháng; trường hợp đại lý thu đã thu tiền đóng BHYT 
các trường hợp tăng mới hoặc gia hạn thẻ BHYT nhưng chưa nộp tiền ngay 
cho cơ quan BHXH thì hướng dẫn đại lý thu thực hiện gửi tin nhắn cam kết 
với cơ quan BHXH để kịp thời cấp mới, gia hạn thẻ cho người tham gia; đẩy 
mạnh giao dịch điện tử, thanh toán điện tử song phương thu BHXH, BHYT 
24/7; giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng 
Dịch vụ công Ngành BHXH…



3. Kịp thời tạm ứng đủ kinh phí cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
(KCB) BHYT để phục vụ hoạt động KCB BHYT; phối hợp chặt chẽ với Sở Y 
tế và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn đảm bảo thuận lợi nhất cho người dân 
trong KCB và thanh toán chi phí KCB; cấp thuốc điều trị đối với các trường 
hợp mắc bệnh mãn tính, điều trị dài ngày phù hợp với điều kiện đi lại của người 
bệnh; hỗ trợ về thủ tục hành chính trong chuyển tuyến KCB (tạo điều kiện thuận 
lợi tối đa cho người bệnh có thẻ BHYT được kịp thời chuyển tuyến KCB BHYT 
khi cơ sở KCB bị cách ly, cô lập do bão lũ…).

4. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bưu điện xây dựng phương 
án tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN phù hợp với diễn biến bão 
lũ tại địa phương; chi trả kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách BHXH, BHTN cho 
người tham gia, đồng thời đảm bảo an toàn trong quá trình chi trả; áp dụng linh 
hoạt các biện pháp chi trả, kể cả phương án chi trả trực tiếp tại nhà cho người 
hưởng; thông tin trước 02 ngày cho người hưởng biết về phương thức chi trả, 
thời gian chi trả.

5. BHXH các tỉnh ngoài các địa phương nêu trên, căn cứ tình hình thực 
tế tại địa phương tăng cường các biện pháp để đôn đốc thu, phát triển đối 
tượng, giảm nợ đọng, đảm bảo hoàn thành toàn diện chỉ tiêu, kế hoạch được 
giao năm 2020.

Yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; báo 
cáo định kỳ vào Thứ Ba, Thứ 6 hàng tuần; trường hợp phát sinh tình huống 
bất thường, kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam (Văn phòng) để có phương 
án xử lý, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng CP (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c)
- Các Phó TGĐ;
- Tổng Cty Bưu điện VN;
- Các đơn vị trực thuộc;
- BHXH các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, VP.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Sơn
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