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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN THƯỢNG 

 

Số: 580/QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc 

 

Xuân Thượng, ngày 24 tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, 

Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Xuân Thượng 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN THƯỢNG 

 

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

đổi, 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 xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014; Luật Bảo hiểm 

y tế sửa đổi bổ sung ngày 13 tháng 6 năm 2016; 

 Căn cứ Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018 của Chính 

phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; 

Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ về giao chỉ 

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

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ- HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Xuân Trường về phát triển kinh tế xã hội năm 2022; Quyết định số 

1790/UBND- UBND ngày 25/4/2022 của Ủy ban nhân dân (UBND) huyện về 

việc giao chỉ tiêu phát triển tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022; 

Xét đề nghị của Văn phòng HĐND – UBND; Công chức LĐTBXH xã Xuân 

Thượng, 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

hiểm y tế trên địa bàn xã Xuân Thượng (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), gồm các 

ông (bà) có tên và giữ các chức vụ sau: 

1. Ông Hoàng Cường : Chủ tịch UBND xã - Trưởng Ban 

2. Ông Vũ Văn Lượng : Phó chủ tịch UBND xã - Phó trưởng Ban 

3. Bà Vũ Bích Nụ : Công chức LĐTBXH - Ủy viên 

4. Ông Vũ Văn Hưng : Công chức TP - HT - Ủy viên 

5. Ông Nguyễn Cao Thế : Công chức VH-TDTT - Ủy viên 

6. Ông Nguyễn Minh Hải : Trưởng công an xã - Ủy viên 

7. Ông: Vũ Văn Phi : CHT Quân sự xã - Ủy viên 

8. Ông: Đỗ Văn Triệu : Xóm trưởng đội 1 - Ủy viên 
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9. Ông: Phạm Văn Cự : Xóm trưởng đội 2 - Ủy viên 

10. Ông  Vũ Văn Đức : Xóm trưởng đội 3 - Ủy viên 

11. Ông: Đỗ Văn Bình : Xóm trưởng đội 4 - Ủy viên 

12. Bà: Đặng Thị Đào : Xóm trưởng đội 5 - Ủy viên 

13. Ông: Mai Văn Bích : Xóm trưởng đội 6 - Ủy viên 

14. Bà: Hoàng Thị Nội : Xóm trưởng đội 7 - Ủy viên 

15. Ông: Đỗ Văn Thái :Xóm trưởng đội 8 - Ủy viên 

16. Ông: Đinh Xuân Thọ : Xóm trưởng đội 9 - Ủy viên 

17. Ông: Đinh Đức Thuyên : VP HĐND – UBND xã - Ủy viên 

* Mời các ông (bà) có tên sau tham gia Ban chỉ đạo: 

1. Bà: Mai Thị Dung : Chủ tịch UB MTTQ xã - Thành viên 

2. Ông: Nguyễn Văn Dục : Chủ tịch Hội CCB xã -  Thành viên 

3. Bà: Đinh Thị Thanh : Chủ tịch Hội nông dân xã - Thành viên 

4. Ông: Đỗ Văn Đạt : Bí thư Đoàn xã - Thành viên 

5. Bà: Mai Thị Vân : Chủ tịch Hội LHPN xã - Thành viên 

Điều 2. Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ: 

 - Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo 

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

 - Tham mưu Uỷ ban nhân dân xã chỉ đạo triển khai, thực hiện chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định thuộc lĩnh 

vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn xã. Huy động nguồn lực hợp 

pháp, kết hợp với sự hỗ trợ phù hợp từ ngân sách cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

để mở rộng diện bao phủ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao hàng năm. 

 - Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về BHXH, BHYT; đổi 

mới nội dung, phương pháp truyền thông trên phương tiện thông tin đại chúng 

để cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của 

chính sách BHXH, BHYT, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực 

hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Đẩy mạnh các hoạt động truyền 

thông trực tiếp tới người dân về các lợi ích khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế để người dân biết, tích cực tham gia, nhằm đảm bảo an sinh xã hội lâu 

dài, bền vững. 

 - Tích cực triển khai giao dịch thủ tục hành chính về BHXH, BHYT, tuyền 

truyền vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội 

số, nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người 

tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT. 
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Hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm, nhân rộng 

các mô hình mang lại hiệu quả cao; đề nghị biểu dương, khen thưởng các cá nhân 

có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế.  

Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của Uỷ ban nhân dân xã khi Trưởng 

ban ký văn bản để hoạt động. 

Ban Chỉ đạo thực hiện theo chế độ kiêm nhiệm. Nhiệm vụ cụ thể của từng 

thành viên do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

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

HĐND&UBND xã; các ngành liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- UBND huyện Xuân Trường; 

- Bảo hiểm xã hội huyện Xuân Trường; 

- Lưu VP: HĐND – UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

                           
 

       Hoàng Cường 
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