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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Mường Chanh, ngày 15 tháng 8 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

V/v  thành lập 08 tổ xung kích BHYT, BHXH của xã Mường Chanh 

 

Thực hiện Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 17/01/2022 của UBND 

huyện Mai Sơn, về việc  giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT 

trên địa bàn huyện Mai Sơn và Kết luận tại buổi làm việc của đồng chí Lại Như 

Long – Phó chủ tịch UBND huyện theo thông báo số 171/TB-VP ngày 28/7/2022 

của UBND huyện Mai Sơn. 

Ủy ban nhân dân xã Mường Chanh xây dựng kế hoạch 08 tổ xung kích phối 

hợp với 08 tổ xung kích của Bảo hiểm xã hội huyện Mai Sơn để đặt điểm thu, 

tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, Bảo hiểm y tế tự 

đóng trên địa bàn xã Mường Chanh năm 2022, với những nội dung như sau: 

1. Mục đích: 

- Đặt điểm thu thu tiền BHXH, BHYT người đến hạn đóng, và tham gia  

mới BHXH, BHYT tại các bản.  

- Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự 

đóng để được thụ hưởng chính sách của nhà nước, quyết tâm hoàn thành kế hoạch 

được giao tại Quyết định 280/QĐ-UBND của UBND huyện Mai sơn. 

2. Kế hoạch thực hiện. 

Thành lập 08 tổ phối hợp, thành phần tham gia và thời gian, địa điểm 

làm việc như sau: 

2.1. Tổ số 01: bản Đen 

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa bản Đen. 

- Thời gian : 08 giờ  ngày 20 tháng 8 năm 2022 

- Thành phần tham dự:  

+ Ông: Cầm Văn Nhất – Chủ tịch UBND xã 

+ Ông: Cầm Văn Kiên - VHXH 

 + Ông: Hà Văn Thuỷ - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản đen. 

2.2. Tổ số 2: Bản Pon Chằm 

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa bản Pon Chằm. 

- Thời gian : 08 giờ  ngày 20 tháng 8 năm 2022 

- Thành phần tham dự:  

+ Ông: Cầm Văn Thanh – Phó bí thư TT Đảng uỷ -Chủ tịch HĐND xã 

 + Ông: Tòng Văn Trân – CT HND xã 

 + Ông: Tòng Văn Xượng - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản Pon Chằm. 

2.3. Tổ số 3: Bản Cang Mường 

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa bản Cang Mường. 

- Thời gian : 08 giờ  ngày 20 tháng 8 năm 2022 
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- Thành phần tham dự:  

 + Ông: Cầm Văn Thoan – BTXH xã 

 + Ông: Hà Văn Trường – Tư pháp hộ tịch 

 + Ông: Lò Văn Bók – Địa chính xã 

 + Ông: Cầm Văn Chung - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản Cang Mường. 

2.4. Tổ số 4: Bản Nong Ten và Bản Hịa 

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa bản Nong Ten 

- Thời gian : 08 giờ  ngày 20 tháng 8 năm 2022 

- Thành phần tham dự:  

+ Ông: Tòng Thị Lan – Phó CT UBND xã 

+ Ông: Lò Văn Dong – CT CCB xã 

+ Ông: Tòng Văn Sắn - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản Hịa 

+ Ông: Lò Văn Kạt - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản Nong Ten 

2.5. Tổ số 5: Bản Pom Sản và Bản Nà Cà 

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa bản Nà Cà 

- Thời gian : 08 giờ  ngày 20 tháng 8 năm 2022 

- Thành phần tham dự:  

+ Ông: Cầm Văn Thía – Phó CT HĐND xã 

 + Ông: Cầm Văn Mới – CHT BCHQS xã 

+ Ông: Lò Văn Tiết - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản Pom Sản 

+ Ông: Cầm Văn Đại - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản Nà Cà 

2.6. Tổ số 6: Bản Bông 

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa bản Bông 

- Thời gian : 08 giờ  ngày 20 tháng 8 năm 2022 

- Thành phần tham dự:  

+ Ông: Phạm Xuân Bắc – CT UBMTTQVN xã 

 + Ông: Hoàng Thị Khuyên – CT HLHPN xã 

 + Ông: Lò Văn Minh -  Địa chính xã 

+ Ông: Hà Văn Hà - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản Bông 

2.7. Tổ số 7: Bản Phúc Lợi và Bản Hỏm 

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa bản Hỏm 

- Thời gian : 08 giờ  ngày 20 tháng 8 năm 2022 

- Thành phần tham dự:  

+ Ông: Tòng Văn Tiến – Bí thư đảng uỷ 

 + Ông: Cầm Thị Thiên – Bí thư đoàn xã 

+ Ông: Lường Văn Nguyên - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản Hỏm 

+ Ông: Phạm Trung Thành - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản Phúc Lợi 

2.8. Tổ số 8: Bản Huổi Mo và Bản Lọng Nặm 

- Địa điểm: Tại nhà văn hóa bản Lọng Nặm 

- Thời gian : 08 giờ  ngày 20 tháng 8 năm 2022 

- Thành phần tham dự:  

+ Ông: Phùng Văn Hà – Hiệu trưởng Trường TH&THCS 

 + Ông: Hà Văn Thanh – VP Đảng uỷ xã 

+ Ông: Cầm Văn Trường - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản Huổi Mo 

+ Ông: Vì Văn Sáng - Bí thư đồng thời là trưởng bản Bản Lọng Nặm 



 3 

3. Tổ chức thực hiện: 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ các thành viên trong tổ tự phân công nhiệm vụ 

để tổ chức thu tiền BHXH, BHYT của người tham gia đúng quy định, xuất biên lai 

đầy đủ. Cung cấp cho người tham gia tài liệu về mức đóng, quyền lợi và tuyên 

truyền để người tham gia hiểu về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng là 

02 chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức vì quyền lợi của nhân dân. 

Ban quản lý các bản gọi loa, thông báo đến từng hộ dân thuộc đối tượng đến 

hạn đóng và chưa tham gia để biết đến tham gia, thời gian gọi loa liên tục trước ít 

nhất 03 ngày đến ngày thực hiện theo kế hoạch. 

Đề nghị thành viên các tổ có mặt đúng thời gian và thực hiện nghiêm túc, 

trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh lại Giám đốc BHXH huyện và 

Chủ tịch UBND xã để có phương hướng giải quyết theo thẩm quyền. 

 
    Nơi nhận: 

  - 08 tổ công tác như trên; 
  - BHXH huyện Mai Sơn (P/h); 

  - Thường trực Đảng ủy (B/c); 

  - Thường trực UBND xã (B/c); 

  - Trưởng các bản (12 bản); 

  - Lưu:VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Cầm Văn  Nhất 
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