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KẾ HOẠCH 

Tổ chức họp tổng kết công tác thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội,  

bảo hiểm y tế năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

trên địa bàn huyện Kon Rẫy 

 

Thực hiện Quy chế hoạt động Quyết định số 14/QĐ-BCĐ ngày 09/3/2021 của 

Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ 

đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn 

huyện Kon Rẫy (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo huyện). Ban chỉ đạo huyện xây dựng 

Kế hoạch tổ chức họp tổng kết đánh giá công tác triển khai thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, như sau: 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá những mặt đã làm được và chưa làm được trong triển khai thực hiện 

nhiệm vụ, phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ kế hoạch được giao năm 2022, từ đó đưa ra các kiến nghị, đề xuất 

để UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện chính sách BHXH, BHYT trong năm 

2023. 

- Tập trung thảo luận, đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai tốt công tác 

chính sách BHXH, BHYT, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 

2023. 

- Tuyên dương khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong 

trào thi đua năm 2022.  

- Hội nghị tổ chức đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.  

B. NỘI DUNG, KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ 

I. Thời gian, địa điểm và thành phần Hội nghị 

1. Thời gian: Dự kiến 01 buổi (Chiều thứ năm, ngày 16/3/2023). 

2. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Bảo hiểm xã hội huyện, Thôn 1, xã Tân Lập, 

huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 

3. Thành phần tham dự:  

- Mời đại diện Lãnh đạo BHXH tỉnh Kon Tum. 

- Chủ trì: Đ/c Đinh Thị Hồng Thu - Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng Ban chỉ đạo huyện. 
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- Các Phó Trưởng ban và Thành viên Ban chỉ đạo huyện theo Quyết định số 

548/QĐ-UBND ngày 04/12/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy về việc thành 

lập ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện Kon Rẫy. 

- Mời đại diện Lãnh đạo Văn phòng UBND huyện; Trung tâm Văn hóa, Thể 

thao, Du lịch & Truyền thông huyện dự và đưa tin. 

4. Kinh phí tổ chức họp: Theo quy định hiện hành.  

II. Tổ chức thực hiện 

Giao cho BHXH huyện chủ trì, trực tiếp tham mưu các công việc, nhiệm vụ sau: 

1. In ấn và phát hành giấy mời.  

2. Chuẩn bị tài liệu, báo cáo phục phục vụ cuộc họp. 

3. Chuẩn bị công tác Thi đua - Khen thưởng. 

4. Kiểm tra hội trường khẩu hiệu, âm thanh, ánh sáng. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức họp tổng kết công tác thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT năm 2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Yêu cầu các 

Thành viên Ban chỉ đạo huyện, BHXH huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu BCĐ, VT. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đinh Thị Hồng Thu 
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