
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGỌC HỒI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Số:        /UBND-TH 
V/v chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình 

trạng nợ đọng bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

       Ngọc Hồi, ngày      tháng      năm  

       

     Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, thuộc huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

-  ác tr  ng M m non,  iểu học,  rung học c  s  

thuộc huyện, 
 

 

 hực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2886/ UBND - KGVX  

ngày 31/10/2019  về việc chấn chỉnh, xử lý nghiêm tình trạng nợ đọng bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. UBND huyện yêu c u:  

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện; Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn  C c trư n  M   non  T    học  Tr n  học c   ở 

th ộc h  ện: 

 - Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của  hủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn 

bản số 2275/UBND-KGVX ngày 03 tháng 9 năm 2019; chịu trách nhiệm tr ớc Ủy 

ban nhân dân huyện nếu để các đ n vị trực thuộc còn nợ đọng dây d a kéo dài 

hoặc phát sinh nợ mới.   

- Đối với những đ n vị, địa ph  ng còn nợ đọng hoặc có phát sinh nợ mới (có 

danh sách kèm theo): Nghiêm túc chỉ đạo xử lý trách nhiệm ng  i đứng đ u các 

đ n vị theo quy định pháp luật; đồng th i, có giải pháp khắc phục, chấm dứt tình 

trạng nợ đọng; hoàn thành và báo cáo kết quả về Phòng Nội vụ tr ớc ngày 

15/12/2019. 

2. Phòn  Nộ  vụ:  iếp tục phối hợp với các đ n vị có liên quan theo dõi, tổng 

hợp báo cáo, đề xuất xử lý ng  i đứng đ u các đ n vị, địa ph  ng không chấp 

hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc còn để xảy ra nợ đọng các chính sách 

bảo hiểm bắt buộc theo chỉ đạo của  hủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 

2275/UBND-KGVX ngày 03 tháng 9 năm 2019. 

 UBND huyện yêu c u các đ n vị, địa ph  ng nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận:  
- Nh  trên (t/h);   

-  h  ng trực  ĐND huyện; 

-  hủ tịch, các P   UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- L u: V ,   . 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ma  Văn Hữ  
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