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QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng
tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế năm 2021
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN THANH THỦY
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi bổ sung môt số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Tổ chức chính quyền
địa phương ngày 22/11/2019;
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 Kế hoạch số 302/KH-UBND ngày 08/3/2021 của UBND huyện về
việc triển khai công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện
Thanh Thủy năm 2021;
Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo
hiểm y tế năm 2021 cho Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn (có phụ lục đính kèm).
Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Căn cứ chỉ tiêu được giao tại
Điều 1 Quyết định này trình Hội đồng nhân dân cùng cấp thông qua chỉ tiêu
thực hiện phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế của địa
phương trong chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội năm 2021 (tối thiểu phải bằng
mức giao tại Quyết định này).
2. Bảo hiểm xã hội huyện và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và
triển khai thực hiện để đạt chỉ tiêu được giao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn
phòng HĐND và UBND huyện; Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ Quyết
định thực hiện./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TTHU, TTHĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 3;
- CVP, các PCVP;
- Lưu: VT.
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