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Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng  4  năm 2020 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các quận, huyện 

 

Ngày 04/4/2020, Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh đã ban 

hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 

gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho Văn phòng BHXH Thành 

phố và Ủy ban Nhân dân (UBND) 24 quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 

Minh năm 2020 (Quyết định 1181). Để hoàn thành chỉ tiêu được giao, BHXH 

Thành phố yêu cầu BHXH quận, huyện khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Chủ động tham mưu trình UBND cùng cấp: Ban hành Quyết định giao chỉ 

tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT năm 2020 cho UBND phường, xã, 

thị trấn theo nội dung Bảng giao chỉ tiêu của Quyết định 1181. Ban hành Kế hoạch 

phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT để hoàn thành chỉ tiêu được giao; chỉ 

đạo UBND phường, xã, thị trấn giao chỉ tiêu đến từng khu phố, ấp trên địa bàn. 

2. Phối hợp với UBND các phường, xã, thị trấn tổ chức triển khai thực hiện 

đến từng khu phố, ấp. 

3. Phối hợp với phòng, ban, các tổ chức chính trị xã hội tại địa phương, bưu 

điện tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân tham gia; mở rộng tổ chức và phát 

huy hiệu quả của các Đại lý thu trong công tác phát triển đối tượng. 

4. Rà soát, đối chiếu với danh sách do ngành thuế cung cấp để yêu cầu đơn 

vị và người lao động tham gia; giao chỉ tiêu đến từng viên chức; hàng tuần, hàng 

tháng đánh giá kết qủa thực hiện gắn với đánh giá phân loại viên chức hằng quý; 

phát động các phong trào thi đua, yêu cầu mỗi viên chức vận động ít nhất 03 người 

tham gia BHXH tự nguyện. 

Yêu cầu BHXH xã hội các quận, huyện thực hiện theo đúng chỉ đạo trên. 

Trong quá trình thực hiện, phản ánh vướng mắc về BHXH Thành phố (Phòng 

Truyền thông và Phát triển đối tượng) để được hướng dẫn (Đính kèm Quyết định số 

1181 /QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2020 của UBND Thành phố Hồ Chí 

Minh)./.   

   

                       

Nơi nhận : 
- Như trên; 
- PGĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, KTTN. 

 

   GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

      Phan Văn Mến 

GIÁM ĐỐC 
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