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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn 

thị xã Hồng Lĩnh 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BHXH, BHYT, BHTN  

THỊ XÃ  
 

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

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 Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 08/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

ytế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Chỉ thị số 01-CT/ThU ngày 28/9/2020 của Ban Thường vụ Thị ủy 

về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phát triển đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội tự nguyện và thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân;  

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của UBND thị xã 

về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phát trển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp thị xã Hồng Lĩnh; 

Theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội thị xã - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ 

đạo thị xã. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Ban 

Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm 

thất nghiệp thị xã Hồng Lĩnh.  

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và thay thế 

Quyết định số 1696/QĐ-UBND ngày 04/9/2020 của Ban Chỉ đạo; 

Thủ trưởng các phòng, ngành, đơn vị liên quan, các thành viên Ban Chỉ 
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đạo, Tổ giúp việc tại Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 23/11/2022 của 

UBND thị xã và Chủ tịch UBND các phường, xã chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 2; 

- Các Sở: LĐTB&XH, Y Tế; 

- BHXH tỉnh; 

- Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia   

  BHXH, BHYT, BHTN tỉnh (báo cáo);  

- Thường trực: Thị ủy, HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND thị xã; 

- Các thành viên BCĐ phát triển đối tượng  

  tham gia BHXH, BHYT, BHTN thị xã; 

- UBND các phường, xã; 

- Lưu: VT, BHXH thị xã; 
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 
 

 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Nguyễn Huy Hùng 
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