
 
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 XÃ KỲ CHÂU 

 

Số: 36/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Kỳ Châu, ngày 07 tháng 9 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc kiên toàn và đổi tên Ban chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội,   

bảo hiểm y tế toàn dân xã Kỳ Châu 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 

22/11/2019; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ VII 

Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội;  

Căn cứ Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao 

chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội;  

Căn cứ Chị thị số 05-CT/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 31/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Kỳ Anh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2022-2025; 

Xét đề nghị của công chức Văn phòng - Thống kê. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế toàn dân trên địa bàn xã Kỳ Châu thành Ban Chỉ đạo phát triển đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN) xã Kỳ Châu (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có 

tên sau: 

1. Ông  Trần Công An, Chủ tịch UBND xã   - Trưởng ban 

2. Ông  Nguyễn Đình Sơn, Phó chủ tịch UBND - Phó ban trực 

3. Ông Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng trạm y tế  - Phó ban 

4. Bà Đặng Thị Hiếu, Công chức VH - CS   - Thư ký tổng hợp 
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5. Bà Lê Thị Bích Nhuận, CC Tài chính - Kế toán  - Thành viên 

6. Bà Nguyễn Thị Ngọc Bé, CC Tư pháp - Hộ tịch  - Thành viên 

7. Bà Nguyễn Hoàng Yến, CC Văn phòng - TK  - Thành viên 

8. Ông Trần Xuân Việt, Chủ tịch UB MTTQ   - Thành viên 

9. Bà: Nguyễn Thị Lam, Chủ tịch Hội PN  - Thành viên 

10. Ông: Nguyễn Ngọc Nhật, Chủ tịch Hội ND - Thành viên 

11. Bà: Nhự Thị Hoài, Bí thư Đoàn Thanh niên - Thành viên 

12. Thôn trưởng 4 thôn      - Thành viên; 

Điều 2.  Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tham mưu, giúp UBND xã chỉ đạo: 

- Xây dựng Kế hoạch, tổ chức chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực hiện lộ trình 

tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn xã Kỳ Châu và Kế hoạch đẩy mạnh 

bảo hiểm y tế toàn dân. 

- Triển khai có hiệu quả nhiệm vụ thu và phát triển đối tượng tham gia, hạn 

chế tình trạng trốn đóng, chậm đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

- Xây dựng quy chế phối hợp trong việc giám sát thực hiện chính sách, quản 

lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất nghiệp có cơ chế trao đổi, 

chia sẻ thông tin để cơ quan bảo hiểm xã hội nắm bắt được tình hình về lao động, 

tiền lương, đóng thuế và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức, cá 

nhân, doanh nghiệp để đảm bảo thu đúng, đủ, kịp thời, hạn chế việc trốn đóng, nợ 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp liên quan trong việc tuyên truyền, 

vận động, thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn xã, đảm 

bảo quyền lợi chính đáng cho người lao động và nhân dân. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành. 

Văn phòng HĐND-UBND, các tổ chức, đơn vị, đoàn thể có liên quan và các 

ông (bà) có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
-UBND huyện Kỳ Anh; 

- BHXH huyện Kỳ Anh; 

- Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh; 

- TT ĐU- TT HĐND-UBND-UBMTTQ xã; 

- Như điều 3; 

- Lưu: VT. 

Gửi văn bản điện tử./. 

 
 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Công An 
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