UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN A LƯỚI
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

1483 /QĐ-UBND

A Lưới, ngày 17 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành thực hiện chế độ
Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, trích nộp kinh phí Công đoàn năm 2019
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa
đổi, bổ sung một số Điều của Luật BHYT ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Việc làm ngày 16 tháng 11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính
phủ quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn;
Xét đề nghị của Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật về BHXH, BHYT, trích nộp kinh phí Công đoàn năm 2019 trên
địa bàn huyện A Lưới, gồm những thành viên sau:
1. Ông Nguyễn Văn Hiển, Giám đốc BHXH huyện - Trưởng đoàn;
2. Mời ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch LĐLĐ huyện - Phó Trưởng đoàn;
3. Ông Lê Ngọc Tĩnh, Phó Trưởng phòng Lao động -Thương binh và Xã hội Phó Trưởng đoàn;
4. Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó Giám đốc BHXH huyện - Thành viên;
5. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó Chánh Thanh tra huyện - Thành viên;
6. Trung tá Hồ Xuân Hoàn, Cán bộ Đội An ninh, Công an huyện - Thành viên;
7. Ông Phan Châu Long, Chuyên viên Chi cục thuế huyện - Thành viên
8. Bà Phạm Thị Thanh Loan, Chuyên viên BHXH huyện - Thành viên, Thư
ký đoàn;
9. Bà Lê Thị Phương Thanh, Nhân viên BHXH huyện - Thành viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra liên ngành:
1. Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện các qui định của pháp luật về quản lý
và thực hiện các chế độ chính sách BHXH, BHYT và trích nộp kinh phí Công đoàn

tại các đơn vị sử dụng lao động (Có danh sách kèm theo) để rút kinh nghiệm, từng
bước hoàn thiện cơ chế quản lý, đưa công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT,
trích nộp kinh phí Công đoàn đi vào nề nếp.
2. Hướng dẫn, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm không thực hiện
việc nộp BHXH, BHYT, trích nộp kinh phí Công đoàn theo luật định.
3. Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 30/10/2010; tình hình,
số liệu trước và sau thời kỳ kiểm tra có liên quan đến nội dung kiểm tra.
Thời hạn kiểm tra: 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra.
Điều 3. Tổ chức, hoạt động của Đoàn kiểm tra:
1. Trưởng Đoàn kiểm tra có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm
tra gửi cho các thành viên Đoàn để thực hiện; Thành lập các tổ kiểm tra, phân công
trách nhiệm cụ thể cho các thành viên trong Đoàn kiểm tra. Đảm bảo thời gian, tiến
độ, hiệu quả và chất lượng khi tiến hành kiểm tra tại các đơn vị liên quan; Theo
dõi, phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị các cơ quan chức năng xử lý theo thẩm quyền.
2. Trong quá trình kiểm tra Trưởng Đoàn, các thành viên Đoàn kiểm tra và
đối tượng kiểm tra có các nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm theo quy định của
pháp luật.
3. Trưởng Đoàn, Phó Trưởng Đoàn thường trực được sử dụng con dấu của cơ
quan nơi công tác để xử lý các hoạt động trong quá trình kiểm tra.
4. Kinh phí hoạt động của Đoàn kiểm tra do BHXH huyện hỗ từ nguồn ngân
sách Nhà nước cấp trong dự toán năm 2019 của BHXH huyện.
5. Các thành viên của Đoàn kiểm tra làm việc theo chế độ kiêm nhiệm. Cơ
quan thường trực đặt tại BHXH huyện.
6. Sau khi hoàn thành công tác kiểm tra, Đoàn kiểm tra có nhiệm vụ báo cáo
Uỷ ban nhân dân huyện kết quả kiểm tra sau 10 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra
tại các đơn vị.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi
Đoàn kiểm tra liên ngành hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 5. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện,
Giám đốc BHXH huyện, Thủ trưởng các cơ quan đơn vị liên quan và các ông (bà)
có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

- Như Điều 5;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Các đơn vị được kiểm tra;
- VP: LĐ, CVVX;
- Lưu VT.
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ KIỂM TRA LIÊN NGÀNH
(Kèm theo Quyết định số:

TT

1483

/QĐ-UBND ngày
A Lưới)

Đơn vị

17

/10/2019 của UBND huyện

Địa chỉ

1

Công ty TNHH Xây dựng Phúc Hà

Thôn Hợp Thành, xã A Ngo

2

Công ty TNHH khai thác và khoáng sản Hucera

Xã Hồng Kim

3

Công ty TNHH MTV Nam Thúy

Thị trấn A Lưới

4

Công ty TNHH Thành Thảo

Thị trấn A Lưới

5

Công ty TNHH MTV cơ khí và xây dựng Tân Bửu Thị trấn A Lưới
Danh sách gồm có 05 đơn vị./.
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