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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghệ An, ngày 24 tháng 7 năm 2019
QUYẾT ðỊNH

Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác bảo ñảm quyền và lợi ích hợp pháp cho
người lao ñộng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các
ñơn vị sử dụng lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An ñến năm 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Bộ Luật Lao ñộng ngày 18/6/2012;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20/11/2014;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa ñổi, bổ sung một số
ñiều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;
Căn cứ Luật Việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013;
Căn cứ Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 24/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Nghệ An về tăng cường sự lãnh ñạo của ðảng ñối với công tác bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế trong tình hình mới trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số
1727/TTr-BHXH ngày 09/7/2019,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy chế phối hợp trong công tác
bảo ñảm quyền và lợi ích hợp pháp cho người lao ñộng tham gia bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp tại các ñơn vị sử dụng lao ñộng trên ñịa bàn
tỉnh Nghệ An ñến năm 2020.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám ñốc các Sở: Lao
ñộng - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Giám ñốc Công an tỉnh; Chánh Thanh tra
tỉnh Nghệ An; Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An; Giám ñốc Bảo hiểm xã hội tỉnh
Nghệ An, Chủ tịch Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh Nghệ An và các tổ chức, cá nhân có
liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
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