
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN TRÙNG KHÁNH  
 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Trùng Khánh, ngày        tháng 12 năm 202 
 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành về thu nợ và rà soát lao động 

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

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TRÙNG KHÁNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 ngày 27 tháng 11 năm 2015; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2014; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo hiểm xã hội bắt buộc;  

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 

Luật bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 03 năm 2015 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm 

thất nghiệp và Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 05 năm 2020 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP;  

Theo đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Trùng Khánh tại Tờ 

trình số 384 /TTr-BHXH ngày 21 tháng 12 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kiện toàn Tổ công tác liên ngành về thu nợ và rà soát lao động 

tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp (Tổ công tác 

liên ngành) gồm các ông (bà) có tên trong danh sách kèm theo. 

Điều 2. Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ: 

- Rà soát, thống kê các Doanh nghiệp, Hợp tác xã được thành lập hoạt 

động theo Luật Doanh nghiệp, Hợp tác xã; tổng hợp các đơn vị sử dụng lao 

động (SDLĐ) chưa tham gia BHXH, BHYT, BHTN, các đơn vị SDLĐ đã tham 

gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa đăng ký tham gia đầy đủ số lao động 

hoặc đơn vị có số nợ lớn, thời gian nợ kéo dài trên địa bàn huyện Trùng Khánh. 
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- Xây dựng kế hoạch, vận động tuyên truyền đối với các đơn vị chưa tham 

gia và sử dụng các biện pháp để đơn vị đăng ký tham gia cho người lao động và 

đôn đốc thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN. 

- Tổ chức kiểm tra, thu hồi nợ, đề nghị xử phạt hành chính theo quy định, 

thực hiện các bước khởi kiện ra toà đối với các đơn vị vi phạm chính sách pháp 

luật về BHXH, BHYT, BHTN. 

- Hoạt động của Tổ công tác liên ngành do Tổ trưởng, Tổ phó quyết định, 

khi triển khai hoạt động không nhất thiết phải có đầy đủ các thành viên trong tổ. 

- Các thành viên Tổ công tác liên ngành hoạt động theo chế độ kiêm 

nhiệm. 

- Bảo hiểm xã hội huyện chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch hoạt động 

của Tổ; tham mưu, đề xuất trong việc xử lý những đơn vị nợ đọng tiền đóng 

BHXH, BHYT, BHTN, các đơn vị SDLĐ chưa đăng ký tham gia đầy đủ số lao 

động theo quy định. 

- Trong quá trình hoạt động Tổ công tác liên ngành sử dụng con dấu của 

cơ quan BHXH huyện đối với các văn bản do Tổ công tác liên ngành ban hành. 

Điều 3. Chánh văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, 

Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Trưởng Phòng Tài chính - 

Kế hoạch, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện, Chi Cục trưởng Chi cục thuế 

huyện, Trưởng công an huyện, Giám đốc BHXH huyện Trùng Khánh và các 

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

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TTHuyện ủy; 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, BHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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DANH SÁCH 

Tổ công tác liên ngành về thu nợ và rà soát lao động tham gia  

Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp 
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày       tháng 12 năm 2022  

Ủy ban nhân dân huyện Trùng Khánh) 

-------------------------------- 

1. Tổ trưởng: Bà Lâm Thị Minh Hồng, Giám đốc BHXH huyện; 

2. Tổ phó Thường trực: Ông Hồ Quang Huy, Phó giám đốc BHXH huyện;  

3. Các Tổ phó: 

- Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; 

- Ông Lã Văn Kỳ, Phó trưởng Phòng LĐ TB&XH huyện; 

- Bà Lý Thị An, Phó giám đốc BHXH huyện; 

4. Các thành viên: 

- Đại diện Công an huyện; 

- Đại diện Chi cục thuế huyện; 

- Đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; 

- Chuyên viên BHXH huyện; 
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