
ỦY BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN NHƯ XUÂN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:      /QĐ-UBND 
 

Như Xuân, ngày    tháng 5 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách 
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện Như Xuân 

 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NHƯ XUÂN 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 
 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Luật bảo hiểm y tế năm 2014; 

 

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

Căn cứ Luật Việc làm ngày 16/11/2013; 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25/6/2015; 
 

Căn cứ Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội; 

Căn cứ Kế hoạch sổ 109-KH/TU ngày 18/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ 

bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 839/QĐ-UBND ngày 10/3/2019 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa thành lập Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham Bảo 
hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp tỉnh Thanh Hóa; 

Căn cứ Quyết định số 2337/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 về việc kiện toàn 

Ban chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN huyện Như Xuân; 

Căn cứ Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Huyện ủy, HĐND huyện về 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; 

 

Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Như Xuân; Trưởng Phòng 

Lao động - Thương và Xã hội. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

 

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm y tế huyện Như Xuân (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo) gồm các ông, bà có tên 

sau đây: 

1. Ông Lê Anh Tuấn            - Phó Chủ tịch UBND huyện        - Trưởng Ban 

2. Ông Lê Công Ứng - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội 

huyện        

- Phó trưởng Ban 

Thường trực 

3. Bà Lê Thị Nhi   - Trưởng Phòng Lao động- - Phó trưởng Ban 



Thương binh và Xã hội 

4. Ông Trần Minh Dũng        - Trưởng Phòng Nội vụ - Thành viên 

5. Ông Nguyễn Quang Trường - Trưởng Phòng Tài chính – 

Kế hoạch 

-  Thành viên 

6. Ông Đỗ Văn Chung - Trưởng Phòng Giáo dục và 

Đào tạo  

- Thành viên 

7. Ông Lò Văn Sức - Chánh Thanh tra huyện - Thành viên 

8. Ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, 

Thông tin, Thể thao và Du lịch  

- Thành viên 

9. Ông Ngô Văn Đính - Chi Cục trưởng Chi  cục Thuế khu 

vực Như Thanh – Như Xuân 

- Thành viên 

10. Ông Lê Ngọc Hân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa 

huyện 

- Thành viên 

11. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  - Thành viên 
 

Mời tham gia Ban Chỉ đạo: 

12. Ông Đinh Văn Thành - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện -  Thành viên 

13. Ông Đoàn Đức Lưu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy - Thành viên 

14. Ông Lê Thanh Hải - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện - Thành viên 

15. Bà Lô Thị Diễn - Chủ tịch Hội Nông dân huyện - Thành viên 

16. Bà Vi Thanh Hương - Chủ tịch Hội LH Phụ nữ huyện - Thành viên 

17. Ông Lê Văn Hiếu - Bí thư Huyện đoàn - Thành viên 

18. Ông Chu Văn Nam - Giám đốc Bưu điện huyện - Thành viên 
 

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban chỉ đạo: 

1. Giúp Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân huyện trong việc 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 21/02/2020 

của Ủy ban  nhân dân tỉnh Thanh  Hóa thực hiện  Nghị  quyết số 102/NQ-CP 

ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 109-KH/TU 

ngày 18/9/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương 

khóa XII về cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội. 
2. Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân huyện giao chỉ tiêu phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN hằng năm; đề xuất ngân sách địa phương và 

huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ thêm cho người dân tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình. 

3. Phối hợp với các ngành có liên quan xây dựng kế hoạch và giải pháp 

triển khai thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu được giao. Thường xuyên trao đổi, 

cung cấp thông tin về người lao động, tiền lương của các doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn huyện để rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, 

BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. 

4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 

BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn. 

5. Định kỳ 6 tháng, hằng năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện 

chỉ tiêu BHXH, BHYT, BHXH tự nguyện được giao trên địa bàn huyện và báo cáo, 



đề xuất Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo kịp thời 

tháo gỡ những khó khăn, vương mắc trong qua trình thực hiện. 

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo 
 

1. Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế huyện 

Như Xuân hoạt động và làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của 

thành viên ban Chỉ đạo do Trưởng ban chỉ đạo quy định và phân công. 
2. Bảo hiểm xã hội huyện là Cơ quan Thường trực của Ban chỉ đạo, tham 

mưu xây dựng dự thảo quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo trình Trưởng ban Chỉ 

đạo; thực hiện chức năng là đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện Kế 

hoạch, định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND huyện, các Phó trưởng 

ban sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình để chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ. 
4. Kinh phí hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế huyện Như Xuân do Ngân sách huyện cấp theo quy định. 

5. Ban chỉ đạo tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng UBND huyện; Giám đốc Bảo hiểm Xã hội huyện, Trưởng 

các Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính – Kế hoạch, Nội vụ, Giáo 

dục và Đào tạo, Tư pháp, Giám đốc Bưu điện, Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan, các ông, bà có tên tại Điều 1; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 4 Quyết định; 

- Thường trực Huyện ủy(báo cáo);  

- Thường trực HĐND huyện (báo cáo); 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 
- Ủy viên UBND huyện; 
- Văn phòng Huyện ủy, các ban của Huyện ủy; 
- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể cấp huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Lưu: VT, BHXH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Trần mạnh Long 
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