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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

    XÃ XUÂN TÂN  

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:1340 /QĐ-UBND Xuân Tân, ngày  24 tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

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

Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã Xuân Tân 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN TÂN 

 

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

và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ 

chức chính quyền địa phương 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 Công chức văn phòng HĐND- UBND xã.   

 

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 Tân (sau đây gọi tắt là Ban chỉ đạo), cụ thể như sau: 

1. Ông: Phạm Ánh Dương - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - Trưởng Ban  

2. Bà: Phạm Thị Cúc - Phó Chủ tịch UBND xã - Phó Trưởng Ban 

* Các thành viên gồm các ông (bà) giữ các chức vụ và có tên sau:  

1. Ông: Nguyễn Văn Hiến - Công chức Văn hóa - TT xã 

2. Bà: Phạm Thị Lư - Phụ trách Trạm y tế xã 

3. Bà: Vũ Thị Hảo - Công chức Lao động thương binh & XH 
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4. Ông: Cao Lê Khiên - Công chức Tư pháp - Hộ tịch xã 

5. Bà: Nguyễn Thị Hương - Hiệu trưởng TrườngTHCS Xuân Tân 

6. Ông: Lê Quang Thịnh - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Xuân Tân 

7. Bà: Phạm Thị Vang - Hiệu trưởng Trường Mầm non Xuân Tân 

8. Ông: Đoàn Ngọc Chí - Trưởng công an xã 

9. Ông: Phạm Công Lý - Chỉ huy trưởng Quân sự xã 

10. Bà: Trịnh Thị Tám - Công chức Tài chính - kế toán xã 

11. Ông: Trịnh Hải Đường - Trưởng xóm 1 

12. Ông: Ngô Mạnh Hà - Trưởng xóm 2 

13. Ông: Nguyễn Thế Thưởng - Trưởng xóm 3 

14. Bà: Trần Thị Khuyên - Trưởng xóm 4 

15. Ông: Cao Xuân Điều - Trưởng xóm 5 

16. Ông: Phạm Văn Kiên - Trưởng xóm 6 

17. Ông: Nguyễn Văn An - Trưởng xóm 7 

* Mời đại diện lãnh đạo tham gia với tư cách là thành viên gồm các ông 

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

1. Bà: Phạm Thị Tuyên - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã 

2. Ông:  Phan Văn Việt - BT Đoàn, CC VP HĐND-UBND xã 

3. Bà: Lê Thị Hiền - Chủ tịch HND xã 

4. Ông: Trịnh Bá Hùng - Chủ tịch Hội CCB xã 

5. Bà: Đoàn Thị Thủy - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã 

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 
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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. 

- 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. Công chức  Văn phòng HĐND-UBND xã và các ông (bà) có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu 

lực kể từ ngày ký./. 

 * Nơi nhận: 

- Như điều 3; 

- UBND huyện (để b/c); 

- BHXH huyện; 

- Đảng ủy-TT HĐND-UBND xã; 

- Các Ông (bà) có tên tại Điều 1; 

- Lưu: VT, BCĐ. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

         Phạm Ánh Dương 

 

 


		2022-06-28T16:47:01+0700


		2022-06-28T16:48:50+0700




