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Kính gửi: 

 
 Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 648/TTr-BHXH ngày 03/8/2018 của Bảo 
hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc dự thảo văn bản của Thường trực Tỉnh ủy 
để phúc đáp Ban cán sự đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam; ý kiến của Ban Tổ 
chức Tỉnh ủy tại Công văn số 1257-CV/BTCTU ngày 10/8/2018 về việc góp 
ý dự thảo văn bản về sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan Bảo hiểm xã hội, đồng 
chí Phạm Ngọc Thưởng, Bí thư Ban cán sự đảng, Chủ tịch UBND tỉnh có ý 
kiến chỉ đạo như sau: 

Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh nghiên cứu ý kiến của Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
tại Công văn số 1257-CV/BTCTU, đề xuất phương án tổ chức bộ máy cơ quan 
Bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh, biên tập lại dự thảo văn bản của Tỉnh ủy Lạng 
Sơn gửi Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đảm bảo yêu cầu sau: 

1. Quy định ngắn gọn, khái quát: Đặc điểm tình hình chung; công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh; kết quả thực hiện chính sách Bảo hiểm thời gian 
qua. 

2. Nêu rõ thuận lợi, khó khăn khi thực hiện mô hình BHXH được tổ 
chức theo địa giới hành chính như hiện nay; dự báo những thuận lợi và khó 
khăn khi thực hiện mô hình BHXH được tổ chức liên huyện; 

3. Trên tinh thần các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy 

tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; các quy định của pháp luật về sắp xếp tổ 

chức bộ máy của BHXH Việt Nam và tình hình thực tiễn (đặc thù của khu vực 

nông thôn, miền núi; truyền thống văn hóa; đơn vị hành chính liền kề; các yếu tố 

ổn định về an ninh, chính trị-xã hội; mặt bằng dân trí…đề án tổng thể sắp xếp các 

đơn vị hành chính cấp huyện) báo cáo, đề xuất với BHXH Việt Nam và cấp ủy 

chính quyền địa phương việc thực hiện thí điểm mô hình tổ chức BHXH liên huyện. 

Sau khi kết thúc thực hiện thí điểm có tổng kết đánh giá và đề xuất phương hướng 

sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH tỉnh để đạt mục tiêu BHXH Việt Nam đã đề ra. 
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Nhiệm vụ nêu trên hoàn thành, trình Ban cán sự đảng UBND tỉnh chậm 

nhất là chiều ngày 16/8/2018. 

(Công văn số 1257-CV/BTCTU ngày 10/8/2018 của Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy được phô tô gửi kèm theo) 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh để Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên;  
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;  
- Ban Tổ chức Tỉnh uỷ; 
- Các Sở: Nội vụ,  LĐ-TB và XH; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- C, PVP UBND tỉnh, 
  các phòng: NC, TH, KG-VX; 
- Lưu: VT, NC(TTD). 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 

Phùng Quang Hội 
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