
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN NAM TRỰC 
 
 

Số:       /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM 
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Nam Trực, ngày      tháng  9  năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phát triển tỷ lệ bảo 

hiểm y tế trên địa bàn huyện năm 2022 

 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN NAM TRỰC 
 

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

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 ngày 13/6/2014; 

Căn cứ Nghị quyết 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; 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 Quyết định số 546/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao 

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

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 3/12/2021 của UBND tỉnh Nam 

Định về việc giao chỉ tiêu phát triển tỷ lệ bao phủ BHYT các huyện, thành phố năm 

2022;   

Căn cứ Quyết định số 330QĐ-UBND ngày 23/2/2022 của UBND huyện Nam 

Trực về việc giao chỉ tiêu phát triển tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện 

năm 2022;   

Xét đề nghị của Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội  huyện. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Thành lập đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra công tác phát triển tỷ lệ 

bao phủ bảo hiểm y tế năm 2022 gồm các ông, bà có tên sau:  

1. Ông Vũ Tiến Duật - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng đoàn 

2. Phó trưởng đoàn: 

- Bà Trần Phương Thảo - Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Bà Vũ Thị Bích  Hồng - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện. 

3.Thành viên đoàn: 

- Ông Nguyễn Minh Hải - Phó chi cục trưởng Chi cục Thống kê huyện. 
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- Ông Vũ Thế Hùng - Phó Trưởng Phòng Lao động -TB&XH huyện. 

- Bà Phạm Thị Phượng - Chuyên viên Bảo hiểm xã hội huyện. 

- Bà Lê Thị Hiền - Chuyên viên Phòng Lao động -TB&XH. 

4. Mời các đồng chí Thường vụ Huyện ủy phụ trách miền, Huyện ủy viên 

phụ trách xã, thị trấn dự, chỉ đạo cuộc kiểm tra tại các xã, thị trấn. 
 

Điều 2. Đoàn kiểm tra liên ngành có nhiệm vụ tham mưu cho UBND huyện 

thực hiện việc kiểm tra công tác phát triển tỷ lệ BHYT trên địa bàn huyện năm 

2022. 

 Nội dung và thời gian kiểm tra theo đề cương gửi kèm. Thời kỳ kiểm tra từ 

ngày 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra. 

UBND các xã, thị trấn căn cứ đề cương kiểm tra xây dựng báo cáo, chuẩn bị 

các điều kiện làm việc với Đoàn kiểm tra theo quy định. 
 

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

Chánh Văn phòng HU- HĐND- UBND huyện, Thủ trưởng các phòng, ngành 

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

trách nhiệm thi hành quyết định này./. 
  

Nơi nhận: 

- TT HU - HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như điều 3; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 

 
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

                     CHỦ TỊCH 

     
 

 

 

 

   Lưu Quang Tuyển 
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