
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:            /QĐ-UBND     TP. Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách  

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ  

 

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 xã hội ngày 20/11/2014; 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 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 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 Kế hoạch số 152/KH-UBND ngày 15/11/2018 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của 

Chính phủ về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội; 

Căn cứ Quyết định số 2314/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn ; 

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

phố Lạng Sơn tại Tờ trình số 252 /TTr - LĐTBXH ngày 18/6/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

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

bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Lạng Sơn (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), 

gồm các thành phần sau: 

1. Phó Chủ tịch UBND thành phố phụ trách VHXH- Trưởng Ban; 

2. Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó trưởng Ban 

thường trực; 

3. Ông Phạm Thế Hòa – Trưởng phòng Thanh tra – Kiểm tra BHXH tỉnh 

- Phó trưởng Ban; 

4. Phó trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội (phụ trách công 

tác lao động việc làm, BHXH) - Phó trưởng ban 

5. Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND thành phố - Phó trưởng ban 
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6. Ông Hứa Thanh Sơn – Chuyên viên phòng Thanh tra – Kiểm tra 

BHXH tỉnh - Thành viên; 

7. Lãnh đạo Phòng Kế hoạch - Tài chính: Thành viên; 

8. Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao: Thành viên; 

9. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo: Thành viên; 

10. Lãnh đạo Thanh tra thành phố: Thành viên; 

11. Lãnh đạo Tòa án nhân dân thành phố: Thành viên; 

12. Lãnh đạo Công an thành phố: Thành viên;  

13. Lãnh đạo Chi Cục thuế thành phố: Thành viên; 

14. Lãnh đạo Trung tâm y tế: Thành viên; 

15. Lãnh đạo Chi Cục Thống kê thành phố: Thành viên; 

16. Lãnh đạo Bưu điện thành phố: Thành viên; 

17. Mời lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN thành phố làm thành viên; 

18. Mời Lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành phố 

làm Thành viên;  

19. Mời lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố làm thành viên; 

20. Mời lãnh đạo Hội Nông dân thành phố làm thành viên; 

21. Mời lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố làm thành viên; 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 

1. Tham mưu giúp Chủ tịch UBND thành phố trong việc triển khai thực 

hiện các chủ trương, chính sách, quy định của Đảng, Nhà nước về bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn thành phố; xây dựng, giao 

chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để đưa vào chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của thành phố, cấp xã. Triển khai các 

chính sách hỗ trợ từ nguồn huy động hợp pháp và ngân sách cho cho nông dân, 

người nghèo, cận nghèo, dân tộc thiểu số để mở rộng diện bao phủ, bảo đảm hoàn 

thành chỉ tiêu được giao hàng năm. 

2. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế; đổi mới nội dung, phương pháp truyền thông trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trực tiếp để cán bộ, 

đảng viên, nhân dân hiểu rõ sự cần thiết, vai trò, lợi ích, ý nghĩa của chính sách 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tổ chức thực 

hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.  

3. Tổ chức kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị phát sinh nợ tiền đóng bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm y tế; các doanh nghiệp có biểu hiện trốn đóng bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế cho người lao động để khắc phục tình trạng chậm đóng, trốn đóng, 

nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

4. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thuộc Hội đồng 

nhân dân, các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp,… trong việc thực 

hiện công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và giải quyết, xử lý các vấn đề liên 
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quan về quyền lợi và lợi ích của người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

trên địa bàn thành phố. 

5. Hàng năm thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm; biểu 

dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

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

1. Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng Ban Chỉ đạo 

phụ trách chung, chỉ đạo thực hiện và phân công nhiệm vụ đối với các Phó 

Trưởng ban, thành viên của Ban Chỉ đạo. 

2. Trưởng Ban chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND thành phố; Phó 

Trưởng ban thường trực và Phó trưởng ban (là lãnh đạo phòng Lao động – 

Thương binh và Xã hội) được sử dụng con dấu của phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội thành phố để hoạt động. 

3. Ban Chỉ đạo ban hành Quy chế hoạt động và quyết định thành lập Tổ 

công tác liên ngành và Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ đạo. 

4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố là cơ quan thường 

trực, chủ trì phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan thuộc BHXH tỉnh giúp Ban 

chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế. Được sử dụng bộ máy tổ chức của cơ quan mình để thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

5. Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, nhiệm 

vụ cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. 

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 

27/5/2020 của Chủ tịch UBND thành phố về việc thành lập Ban Chỉ đạo phát 

triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

trên địa bàn thành phố Lạng Sơn. 

Điều 5. Chánh Văn phòng HĐND và UBND thành phố, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, đoàn thể có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo và các ông, bà có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 Nguyễn Văn Hạnh 

 

- Như Điều 5; 

- TT Thành ủy (b/c) 

- TT HĐND TP; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (p/h); 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể TP; 

- BHXH thành phố; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT. 
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