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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Sóc Trăng, ngày        tháng 8 năm 2019 
 

Dự thảo 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc phát triển đối tượng  

tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp  

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng, giai đoạn 2019 - 2020. 

(Bổ sung nhiệm vụ thay cho Quy chế hoạt động) 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN NHÂN TỈNH 

 

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

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) số 58/2014/QH13; Luật Bảo hiểm y 

tế (BHYT) số 25/2008/QH12; Luật BHYT số 46/2014/QH13 sửa đối bổ sung một 

số diều của Luật BHYT; Luật Việc làm số 38/2013; 

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 BHXH; Nghị quyết số 125/NQ-CP, 

ngày 08/10/2018 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của 

Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 Hội nghị lần thứ 

bảy Ban chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH. 

Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020. 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-

TB&XH) tỉnh Sóc Trăng (tại Công văn số         /SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 

…../8/2019), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã 

hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) tỉnh Sóc 

Trăng, giai đoạn 2019 - 2020, gồm các thành viên như sau: 

Trưởng ban: 

1. Ông Ngô Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Các Phó Trưởng ban: 

2. Ông Mã Chí Thanh, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

(Phó Trưởng ban Thường trực). 

3. Mời ông Trần Văn Khải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

4. Ông Trần Thành Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế. 
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Các thành viên: 

5. Ông Tôn Quang Hoàng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh. 

6. Ông Trần Quốc Sở, Phó Giám đốc Sở Tài chính. 

7. Lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư (có thay đổi, đang chờ phân công). 

8. Ông Huỳnh Văn Nam, Phó Giám đốc Sở Nội vụ. 

9. Ông Lê Hoàng Bắc, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông. 

10. Ông Nguyễn Việt Mười, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

11. Ông Lý Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban, Ban Quản lý các khu công nghiệp. 

12. Mời bà Lục Bích Phúc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh. 

13. Mời ông Ông Phạm Chí Nguyện, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh. 

14. Mời bà Trần Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ. 

15. Mời ông Lê Minh Dương, Phó Bí thư Thường trực Ban chấp hành Đoàn 

thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. 

16. Mời ông Nguyễn Hữu Thống, Phó Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh. 

17. Mời bà Trần Thị Cẩm Tú, Phó Chủ tịch Liên Minh Hợp tác xã. 

18. Mời ông Nguyễn Văn Ít, Giám đốc Bưu điện tỉnh. 

19. Mời bà Phạm Ngọc Tuyền, Công chức phòng Kê khai và Kế toán thuế 

Cục Thuế tỉnh. 

* Tổ thư ký giúp việc cho Ban Chỉ đạo, gồm các thành viên: 

1. Bà Lương Thanh Thủy, Trưởng phòng Lao động - Tiền lương - Bảo hiểm 

xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

2. Bà Trương Lê Ngọc Hân, Chuyên viên phòng Lao động - Tiền lương - 

Bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

3. Ông Bùi Đình Công, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế; 

4. Mời ông Châu Giang Sơn, Phó Trưởng phòng Khai thác và thu nợ Bảo 

hiểm xã hội tỉnh. 

Điều 2. Nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc 

1. Trưởng Ban Ban Chỉ đạo 

- Chỉ đạo, điều hành, phụ trách toàn diện mọi hoạt động của Ban Chỉ đạo; 

tham mưu và chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND 

tỉnh về hoạt động của Ban chỉ đạo. Kiểm tra, giải quyết những vấn đề liên ngành, 

những vướng mắc của các sở, ban, ngành tham gia thực hiện các nội dung công 

việc liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên 

địa bàn tỉnh. 

- Triệu tập và chủ trì các cuộc họp thường kỳ hoặc bất thường của Ban Chỉ 

đạo và kết luận các vấn đề trong phạm vi trách nhiệm được giao tại các cuộc họp. 
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- Chỉ đạo các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng thực hiện và 

hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch được Ban Chỉ đạo giao. Đôn đốc, kiểm tra việc 

thực hiện nhiệm vụ đã giao cho các thành viên của Ban chỉ đạo. 

- Chỉ đạo thực hiện thống nhất chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên phạm 

vi toàn tỉnh; đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các ban, ngành, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố (gọi là UBND các huyện), các cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn 

vị, cá nhân có liên quan trong triển khai thực hiện các cơ chế chính sách liên quan 

đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

- Xem xét và phê duyệt Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN của tỉnh. 

- Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng Kế hoạch phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, các giải pháp phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. 

- Quyết định những vấn đề thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

của Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. 

2. Các Phó Trưởng Ban chỉ đạo 

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ của 

Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. Giải quyết các công việc thuộc thẩm 

quyền của Trưởng ban trong thời gian Trưởng ban đi vắng hoặc khi được Trưởng 

ban ủy quyền. 

- Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ được giao đối với các thành 

viên Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo nghiên cứu, đánh giá và tham mưu UBND tỉnh, 

Trưởng ban Chỉ đạo về phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên 

địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các địa phương xây dựng Kế hoạch phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN, các giải pháp phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội của từng địa phương; đồng thời, triển khai thực hiện các cơ chế chính sách liên 

quan đến chính sách BHXH, BHYT, BHTN. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan Thường trực Ban chỉ 

đạo; Sở Y tế, BHXH tỉnh có trách nhiệm phối hợp Sở LĐ-TB&XH tham mưu 

UBND tỉnh sơ, tổng kết, đánh giá và đề xuất khen thưởng đối với tập thể và cá 

nhân trong có thành tích trong thực hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN. 

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban phân công. 

3. Các thành viên Ban chỉ đạo 

- Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban Chỉ đạo về việc thực hiện nhiệm vụ do 

Trưởng ban phân công; cùng Ban Chỉ đạo xem xét, giải quyết các vấn đề có liên quan 
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đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN thuộc chức năng quản 

lý của sở, ban, ngành thành viên đang công tác. 

- Phản ánh đầy đủ ý kiến của sở, ban, ngành về những vấn đề có liên quan 

đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN để tập thể Ban Chỉ 

đạo thảo luận xem xét và quyết định, truyền đạt ý kiến kết luận các phiên họp của 

Ban Chỉ đạo tới sở, ban, ngành có liên quan.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

- Tham dự đầy đủ các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất của Ban Chỉ đạo và 

tham gia có hiệu quả vào công tác chỉ đạo của Ban. Nếu vắng mặt trong các cuộc 

họp phải báo vắng và được sự đồng ý của Trưởng Ban Chỉ đạo. 

- Thực hiện chế độ báo cáo về các hoạt động của sở, ban, ngành mình đang 

công tác liên quan đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN 

khi Trưởng ban và các Phó ban yêu cầu. Thực hiện công tác triển khai, phổ biến 

các hoạt động thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.  

- Ban chỉ đạo làm việc kiêm nhiệm, chế độ chính sách thực hiện theo quy 

định hiện hành của Nhà nước. Chịu trách nhiệm cá nhân với lĩnh vực công tác 

được giao. Cơ quan thường trực thành lập Tổ giúp việc gồm chuyên viên của Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và bảo hiểm xã hội. 

4. Tổ thư ký giúp việc 

- Giúp Ban Chỉ đạo dự thảo các văn bản, thu thập và biên tập tài liệu, các 

báo cáo, chuẩn bị nội dung, điều kiện cho các cuộc họp của Ban Chỉ đạo và thực 

hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo phân công. 

- Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của từng ngành, đơn vị. 

Điều 3. Chế độ làm việc và tổ chức thực hiện 

- Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2019 và 

tổ chức tổng kết thực hiện sau 2 năm (2020). 

- Các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện báo cáo tình hình thực 

hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN do đơn vị phụ trách về 

Ban Chỉ đạo (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05/6 và ngày 

04/10 hàng năm để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm phối hợp Sở Y tế, 

Bảo hiểm xã hội tỉnh báo cáo tổng hợp chung về tình hình thực hiện phát triển đối 

tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn với Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Căn cứ vào nhiệm vụ chung và các nhiệm vụ cụ thể được phân công, các 

thành viên Ban Chỉ đạo chủ động triển khai thực hiện công việc của mình; đồng 

thời, đề xuất những giải pháp cần thiết để tổ chức thực hiện các chương trình về 

phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN có hiệu quả. 

- Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện phát triển đối tượng 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN của các cơ quan, ban, ngành, doanh nghiệp trên 
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địa bàn tỉnh phải được thực hiện đồng bộ trong kế hoạch thanh tra, kiểm tra hàng 

năm của các đơn vị và đúng theo quy định của pháp luật. 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối 

hợp với Sở Nội vụ đề xuất, hướng dẫn về công tác khen thưởng cho các tổ chức và 

cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách về BHXH, BHYT, BHTN, tổng 

hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

- Tiêu chí xét khen thưởng đối với cá nhân, tổ chức là thành tích đạt được 

trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN và được thực 

hiện trong sơ kết, tổng kết việc thực hiện Quyết định số 1167/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 

102/NQ-CP, ngày 03/8/2018 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối 

tượng tham gia BHXH. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội tỉnh có 

trách nhiệm theo dõi việc thực hiện các quy định tại Quy chế này, tổng hợp các vấn 

đề phát sinh, báo cáo Trưởng Ban chỉ đạo xem xét giải quyết. 

- Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các sở, ban, ngành, ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan phản ánh kịp thời về 

Ban Chỉ đạo (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để tổng hợp, báo cáo Ban 

Chỉ đạo, Ban Chỉ đạo báo cáo và kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét kịp thời. 

Điều 4. Quyết định này thay thế Quyết định số 1613/QĐ-UBND ngày 

16/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 5: Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi 

hành./.  

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 5; 

- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh; 

- CT& các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu: VX, HC. 

 

CHỦ TỊCH 
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