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QUYẾT ĐỊNH
Về việc kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ BHXH tỉnh

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN

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

Căn cứ chỉ thị số 27/2004/CT-TTg ngày 15/7/2004 của Thủ tướng Chính 
phủ về tăng cường hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ, 
cơ quan trực thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương;

Căn cứ Quyết định số 345/QĐ-BHXH ngày 10/4/2013 của Tổng Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý và phân cấp quản lý đối 
với công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn “Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ BHXH tỉnh Lạng Sơn gồm 
các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nông Văn Hoan - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, Trưởng ban;
2. Ông Hà Đình Hải - Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Phó trưởng ban 

thường trực;
3. Ông Trần Ngọc Trình - Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính, Phó Trưởng 

ban;
4. Ông Lê Hoài Nam - Trưởng phòng Quản lý thu, Ủy viên;
5. Ông Trần Huy Đức - Phó Chánh Văn phòng, Ủy viên;
6. Ông Nông Quốc Hội - Phó trưởng phòng Cấp sổ, thẻ, Ủy viên.
7. Ông Lành Tiến Duy - Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ, Ủy viên.
Điều 2. Nhiệm vụ của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ BHXH tỉnh Lạng Sơn:
1. Nghiên cứu, xây dựng kế hoạch dài hạn và hàng năm về công tác vì sự 

tiến bộ của phụ nữ gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Hàng 
năm đánh giá kết quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ BHXH tỉnh.
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2. Phối hợp với các Sở, Ban, Ngành và chỉ đạo BHXH các huyện tổ chức 
các hoạt động nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của phụ nữ, bình đẳng giới trong Ngành.

3. Triển khai các hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ theo hướng dẫn của 
Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Ngành BHXH và Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh 
Lạng Sơn. Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra BHXH các huyện trong việc triển khai 
thực hiện kế hoạch hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ; khắc phục kịp thời tình 
trạng bất bình đẳng giới, vi phạm quyền lợi của phụ nữ (nếu có).

Điều 3. Trong quá trình hoạt động và triển khai nhiệm vụ được giao, 
Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của Phụ nữ của BHXH tỉnh có thể quyết định huy động 
thêm đội ngũ viên chức và lao động hợp đồng của các phòng nghiệp vụ, BHXH 
các huyện thuộc BHXH tỉnh tham gia thực hiện nhiệm vụ chung.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định 
số 147/QĐ-BHXH ngày 24/4/2013 của Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn. Chánh 
Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện 
và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Như Điều 4;
- BHXH Việt Nam;
- Ban VSTBCPN tỉnh;
- GĐ, PGĐ BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, TCCB.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nông Thị Phương Thảo
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