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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /QĐ-BHXH Quảng Trị, ngày       tháng 7 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh giảm Kế hoạch thanh tra chuyên ngành, thanh tra, 
kiểm tra liên ngành và kiểm tra của BHXH tỉnh Quảng Trị năm 2020 

ban hành kèm theo Quyết định số 17/QĐ-BHXH ngày 17/01/2020 

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010; 
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) ngày 20/11/2014; Luật Bảo hiểm y tế 

(BHYT) ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT 
ngày 13/6/2014; 

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
BHXH địa phương;

Căn cứ Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31/3/2016 của Chính phủ quy định 
việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành (TTCN) về đóng BHXH, bảo hiểm 
thất nghiệp (BHTN), BHYT của cơ quan BHXH;

Căn cứ Quyết định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam ban hành quy định hoạt động thanh tra chuyên ngành đóng 
BHXH, BHTN,BHYT và hoạt động kiểm tra của BHXH Việt Nam; Quyết định số 
704/QĐ-BHXH ngày 22/5/2018 và Quyết định số 1300/QĐ-BHXH ngày 
04/10/2019 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 
định số 1518/QĐ-BHXH ngày 18/10/2016;

Căn cứ Quyết định số 897/QĐ-BHXH ngày 13/7/2020 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh kế hoạch kiểm tra, TTCN và thanh tra, kiểm tra 
liên ngành năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 17/QĐ-BHXH 17/01/2020 của Giám đốc BHXH tỉnh 
Quảng Trị ban hành Kế hoạch TTCN, thanh tra, kiểm tra liên ngành và kiểm tra 
năm 2020,

Xét đề nghị của Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh giảm Kế hoạch TTCN, thanh tra, kiểm tra liên ngành và 
kiểm tra của BHXH tỉnh Quảng Trị năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 
17/QĐ-BHXH ngày 17/01/2019, cụ thể như sau:

- Giảm Kế hoạch TTCN về đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc lập 
thủ tục hồ sơ đề nghị giải quyết và chi trả các chế độ BHXH: 45 đơn vị sử dụng 
lao động (SDLĐ). Trong đó:
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+ Giảm Kế hoạch phối hợp liên ngành (Giữa BHXH tỉnh với Phòng PC03 
Công an tỉnh, Cục thuế tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh), TTCN về đóng BHXH, 
BHTN, BHYT: 10 đơn vị SDLĐ;

+ Giảm Kế hoạch phối hợp liên phòng (Giữa các phòng nghiệp vụ BHXH 
tỉnh), TTCN về đóng BHXH, BHTN, BHYT; kiểm tra việc lập thủ tục hồ sơ đề 
nghị giải quyết và chi trả các chế độ BHXH: 35 đơn vị SDLĐ.

- Giảm Kế hoạch phối hợp liên phòng (Giữa các phòng nghiệp vụ BHXH 
tỉnh), kiểm tra việc giải quyết, chi trả các chế độ BHXH: 10 đơn vị SDLĐ; kiểm 
tra công tác KCB, sử dụng quỹ và thanh quyết toán chi phí KCB BHYT; công tác 
quản lý, cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH): 03 cơ sở KCB BHYT. 

- Giảm Kế hoạch thanh tra liên ngành (Giữa BHXH tỉnh với Sở LĐTB&XH 
tỉnh), thanh tra việc chấp hành pháp luật về Lao động, BHXH, BHYT, BHTN và 
vệ sinh an toàn lao động: 05 đơn vị SDLĐ.

- Giảm Kế hoạch phối hợp liên ngành (Giữa BHXH tỉnh với Sở Y tế tỉnh và 
Phòng PC03 Công an tỉnh), kiểm tra công tác KCB, sử dụng quỹ và thanh quyết 
toán chi phí KCB BHYT; công tác quản lý, cấp Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng 
BHXH: 03 cơ sở KCB BHYT.

 (Chi tiết đơn vị theo Phụ lục đính kèm)
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 
Điều 3. Trưởng phòng Thanh tra - Kiểm tra, Chánh Văn phòng, Trưởng các 

Phòng nghiệp vụ, Giám BHXH các huyện, thị xã, các đơn vị SDLĐ và các cơ sở 
khám chữa bệnh là đối tượng TTKT được điều chỉnh giảm Kế hoạch TTKT chịu 
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:      
- Như Điều 3;
- BHXH Việt Nam (Báo cáo);
- Vụ TTKT, BHXH Việt Nam (Báo cáo);
- UBND tỉnh Quảng Trị (Báo cáo);
- Thanh tra tỉnh (Báo cáo);
- Các Sở, Ban, Ngành: Sở LĐTB&XH, Sở Y tế,

Sở   LĐLĐ tỉnh, Công an tỉnh, Phòng PC03 Công 
       an tỉnh, Cục Thuế tỉnh (P/hợp thực hiện);

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 
  (P/hợp thực hiện); 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc BHXH tỉnh;
- Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh;
- BHXH các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, TTKT.

GIÁM ĐỐC

 
                  

                              

Hồ Sỹ Nam
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