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THÔNG BÁO 
Về việc phân công quản lý các nhóm đối tượng về BHXH, BHYT  

trên địa bàn xã Kỳ Phong 

 
 

Thực hiện thông báo của cơ quan BHXH huyện Kỳ Anh về việc đề nghị 

UBND các xã phân công Công chức chính sách làm đại lý thu BHXH, BHYT trên 

địa bàn xã và Hợp đồng số 04 ngày 31 tháng 12 năm 2020 giữa UBND xã Kỳ 

Phong với cơ quan BHXH huyện Kỳ Anh về việc đăng ký đại lý thu BHXH, 

BHYT đối với hộ có mức sống trung bình trên địa bàn xã Kỳ Phong. 

Nay UBND xã Kỳ Phong thông báo cho BCH các thôn phối hợp thực hiện 

một số nội dung có liên quan đến BHXH và BHYT như sau: 

1. UBND xã Kỳ Phong giao cho ông Trần Hải Đăng, Công chức văn hóa chính 

sách xã phối hợp với Cấp ủy - BCH thôn tuyên truyền vận động, theo giỏi, quản lý 

các tổ chức, cá nhân đăng ký mua BHXH, BHYT trên địa bàn toàn xã. 

2. Ban chỉ huy các thôn phối hợp Công chức Văn hóa -CS xã theo dõi các đối 

tượng đã hết hạn sử dụng thẻ BHYT vận động, kê khai và tiếp nhận giấy tờ có liên 

quan đảm bảo đầy đủ, chính xác lập danh sách gửi về công chức chính sách xã để 

quản lý, đối chiếu và làm thủ tục đề nghị cấp thẻ cho người dân đúng đối tượng và 

thời gian quy định. ( theo mẫu đính kèm) 

3. Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc thì BCH các thôn trực tiếp Công 

chức văn hóa - CS xã để được hướng dẫn, giải quyết, tránh sai sót mất quyền lợi về 

Bảo hiểm cho người dân 

Vậy UBND xã thông báo yêu cầu BCH các thôn phối hợp tổ chức thực hiện tốt 

về BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn./. 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND xã; 

- Ban ngành đoàn thể cấp xã; 

- Cấp ủy -Ban chỉ huy các thôn; 

- Lưu: VP./. 
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