
Kính gửi:  Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ 

Thực hiện Công văn số 3468/UBND-TH ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân 
dân (UBND) thành phố Cần Thơ về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 
sau kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân thành phố, Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành 
phố xin báo cáo việc giải quyết kiến nghị của cử tri phường Phú Thứ, quận Cái 
Răng phản ánh việc cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân hiện nay còn 
chậm (hơn 1 tháng) như sau:

BHXH thành phố đã chỉ đạo BHXH quận Cái Răng phối hợp với các đơn 
vị có liên quan rà soát, xác minh trường hợp cấp thẻ BHYT chậm trễ như kiến 
nghị của cử tri để có biện pháp khắc phục, chấn chỉnh. BHXH quận Cái Răng báo 
cáo đã phối hợp với UBND phường Phú Thứ và được UBND phường trả lời là 
chưa phát hiện có trường hợp như ý kiến phản ánh của cử tri. Nhận thấy báo cáo 
của BHXH quận Cái Răng chưa đầy đủ, BHXH thành phố đã tiếp tục chỉ đạo 
BHXH quận Cái Răng phối hợp với Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường 
Phú Thứ và các tổ chức chính trị, xã hội khác tại địa phương để tiếp nhận thêm 
thông tin cụ thể, làm cơ sở để BHXH thành phố báo cáo UBND thành phố.

Tiếp thu ý kiến của cử tri và để tránh xảy ra tình trạng cấp thẻ BHYT chậm 
trễ, BHXH thành phố đã có văn bản chấn chỉnh việc in, cấp thẻ BHYT của BHXH 
các quận, huyện. Đồng thời, chỉ đạo BHXH các quận, huyện chủ động phối hợp 
với các Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh 
các điểm thu hoạt động thiếu hiệu quả và xem xét dừng hợp đồng đối với nhân 
viên thu chậm trễ trong việc lập danh sách, nộp tiền BHYT hoặc chậm phát thẻ 
đến tay người tham gia BHYT, làm ảnh hưởng đến việc vận động người dân tham 
gia BHYT tại địa phương. 

BHXH thành phố kính báo cáo UBND thành phố xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Như trên;                                                               
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng CST, QLT, TT&PTĐT;
- Lưu: VT, CST. 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP CẦN THƠ

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

Số:          /BHXH-CST
V/v giải quyết ý kiến, 
kiến nghị của cử tri

Cần Thơ, ngày     tháng     năm 2022

KT. GIÁM ĐỐC       
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Văn Khải                                             
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