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

HUYỆN ĐÌNH LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /KH-UBND Đình Lập, ngày       tháng 6 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH của 

Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ký Quy chế phối hợp thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT với UBND xã, thị trấn và Hội liên hiệp  

Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện 

 

 

 Thực hiện Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng Giám 

đốc BHXH Việt Nam về ban hành Quy chế hoạt động của tổ chức dịch vụ thu 

BHXH, BHYT; Công văn số 2637/VP-KGVX, ngày 14/6/2022 của Văn phòng 

UBND tỉnh Lạng Sơn về việ thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và ký 

Quy chế thực hiện chính sách pháp luật về BHXH, BHYT; Ủy ban nhân dân 

huyện xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Quyết định số 

1155/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và ký Quy chế 

phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT với UBND xã, thị trấn và Hội liên 

hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Nhằm hướng dẫn về quản lý hoạt động thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

của tổ chức dịch vụ được Bảo hiểm xã hội Việt Nam ủy quyền thu bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người 

tham gia bảo hiểm y tế được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng và bảo hiểm y 

tế hộ gia đình theo quy định của pháp luật. Thực hiện thắng lợi mục tiêu mở 

rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị 

quyết số 20-NQ/TW và Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII và phát huy vai trò, trách nhiệm của UBND xã, thị trấn, 

các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT trên địa bàn huyện năm 2022. 

 2. Yêu cầu:  

Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo chu đáo trong công tác chuẩn bị và 

triển khai; thực hiện đầy đủ các nội dung để hoàn thành mục tiêu ký Quy chế 

phối hợp thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT giữa BHXH huyện 

với các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, UBND xã, thị trấn trên địa bàn 

huyện. 

II. NỘI DUNG  

1. Đánh giá tình hình hoạt động của các đại lý thu trong thời gian qua. 
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2. Triển khai Quyết định số 1155/QĐ-BHXH và Công văn số 1234/BHXH-TST. 

3. Ký Quy chế phối hợp với UBND xã, thị trấn, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân. 

4. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các nội dung công việc để tổ chức bàn 

giao giữa các đại lý thu BHXH, BHYT không ký Hợp đồng ủy quyền thu cho 

các tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT để tiếp tục quản lý từ 01/7/2022. 

 III. THỜI GIAN, THÀNH PHẦN, ĐỊA ĐIỂM 

 1. Thời gian: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 27/6/2022 (thứ Hai) 

2. Thành phần hội nghị 

 - Đại diện lãnh đạo BHXH tỉnh Lạng Sơn (có giấy mời riêng); 

 - Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh (có giấy mời riêng); 

 - Đại diện Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Lãnh đạo Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện; 

 - Đại diện lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện;  

- Lãnh đạo và một số chuyên viên của BHXH huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Đình Lập; 

- Đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (trường hợp Chủ tịch UBND xã, thị trấn 
không thể bố trí thời gian tham dự, cử phó đi thay phải báo cáo UBND huyện); 

 - Đại diện lãnh đạo các Ngân hàng Agribank, LienVietPostBank chi 

nhánh Đình Lập; 

 3. Địa điểm: Phòng họp tầng 3 trụ sở HĐND và UBND huyện Đình Lập. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

- Chuẩn bị hội trường, nước uống và các nội dung cần thiết khác để phục vụ hội nghị. 

- Phối hợp với BHXH huyện trong việc đón tiếp và phát tài liệu cho đại 

biểu và tổ chức ký Quy chế phối hợp. 

- Thực hiện công tác tổ chức chương trình hội nghị. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Chuẩn bị trang trí, khánh tiết và các nội dung cần thiết khác về hậu cần 

để phục vụ hội nghị. 

- Gửi dự thảo Quy chế phối hợp cho UBND các xã, thị trấn, Hội Phụ nữ, 

Hội Nông dân trước khi tổ chức hội nghị ít nhất 02 ngày. 

- Tiếp thu ý kiến của UBND xã, thị trấn, Hội liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông 

dân huyện để hoàn thiện dự thảo Quy chế phối hợp để tổ chức ký tại hội nghị. 

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ hội nghị. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện thực hiện các nội dung hội nghị. 

- Phân công cán bộ làm Báo cáo viên hội nghị. 

3. Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân huyện và UBND các xã, thị trấn 

nghiên cứ dự thảo Quy chế và gửi ý kiến cho BHXH huyện trước 01 ngày tổ 

chức hội nghị để hoàn thiện.  
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Căn cứ nội dung Kế hoạch này yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện. 

Kế hoạch này thay cho Giấy mời./. 

Nơi nhận: 
- BHXH tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND UBND huyện; 

- BHXH huyện Đình Lập; 

- Các Hội: Liên hiệp Phụ nữ, Nông dân huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Bưu điện huyện Đình Lập; 

- Ngân hàng Agribank, LienVietPostBank chi 

nhánh Đình Lập; 

- Trung Tâm VH, TT &TT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tô Thị Hiến 
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