
  
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách 

 bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thị trấn Cổ Lễ 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẤN CỔ LỄ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sử đổi, bổ 

sung một số điều của Luật tổ chức chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

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

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 ngày 13/6/2014; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 8/10/2018 của Chính phủ về việc 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-

NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách 

chính sách BHXH; 

Xét đề nghị của Công chức Văn hóa-xã hội thị trấn Cổ Lễ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế (sau đây viết tắt là ban Chỉ  đạo), gồm: 

1. Ông Bùi Duy Miên - Phó Chủ tịch UBND thị trấn : Trưởng Ban 

2. Bà Phạm Thị Thanh Thủy 

3. Ông Bùi Ngọc Cầm 

- Công chức Văn hóa-xã hội 

- Trạm trưởng trạm Y tế 

: Phó Trưởng Ban 

: Ủy viên  

4. Ông Nguyễn Quang Tùng 

5. Ông Nguyễn Mậu Phong 

6. Ông Phan Văn Hùng 

7. Ông Dương Văn Trường 

8. Ông Nguyễn Công Văn 

9. Ông Trần Văn Nghiêm 

10. Bà Ngô Thị Nguyệt 

- Chủ tịch UBMTTQVN thị trấn 

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

- Công chức Tư pháp- hộ tịch 

- Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn 

- Bí thư BCH Đoàn thị trấn 

- Công chức Văn hóa- xã hội 

- Chủ tịch Hội LHPN thị trấn 

: Ủy viên 

: Ủy viên 

: Ủy viên 

: Ủy viên 

: Ủy viên 

: Ủy viên 

: Ủy viên 
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11. Bà Đào Thị Hạnh 

12. Bà  Lưu Thị Như Hoa 

13. Bà Vũ Thị Kim Duyên 

14. Bà Vũ Thị Hiểu 

15. Bà Lương Thị Huyền 

- Công chức Tài chính- kế toán 

- Công chức Văn phòng-thống kê 

- Hiệu trưởng trường Mầm non 

- Hiệu trưởng trường Tiểu học 

- Hiệu trưởng trường THCS 

: Ủy viên 

: Ủy viên 

: Ủy viên 

: Ủy viên 

: Ủy viên 
 

Điều 2: Nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo 

1. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo: 

- Giúp Chủ tịch UBND thị trấn chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, 

ban, ngành, đơn vị liên quan và tổ dân phố triển khai thực hiện có hiệu quả công 

tác phát triển, mở rộng diện bao phủ đối tượng tham gia BHXH, BHYT hướng 

tới mục tiêu BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn thị trấn. 

- Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình, báo cáo kết quả thực 

hiện công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT về UBND thị trấn và 

Bảo hiểm xã hội huyện Trực Ninh. 

2. Tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ đạo: 

- Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phân công nhiệm vụ đối với Phó Trưởng 

ban và các ủy viên của Ban Chỉ đạo. 

- Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND thị trấn trong chỉ đạo 

thực hiện nhiệm vụ. 

- Thường trực Ban Chỉ đạo là Công chức Văn hóa- xã hội tham mưu xây 

dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, đề xuất phân công nhiệm vụ cụ thể 

đối với từng thành viên, trình Trưởng Ban Chỉ đạo phê duyệt. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và thực hiện 

nhiệm vụ do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Công chức văn phòng- thống kê, trưởng các ban, ngành có liên quan; Tổ 

trưởng các tổ dân phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận:  

-  BHXH huyện Trực Ninh; 

- Thường trực Đảng ủy; 

- Lãnh đạo HĐND, UBND thị trấn; 

- Như điều 3; 

- Trang thông tin điện tử của thị trấn;                                                 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Quang Trình 

 


		2022-06-21T09:59:53+0700


		2022-06-21T10:08:14+0700




