
UỶ BAN NHÂN DÂN  

PHƯỜNG BẮC HÀ 
 

Số: 64 /UBND 
V/v Đóng tiền BHXH, BHYT cho bà Bùi 

Thị Thùy Dương quá trình từ tháng 

1/2017 đến tháng 8/2018. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

        Bắc Hà, ngày  15 tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:    Ủy ban nhân dân xã Đồng Môn 

Thực hiện quy định của nhà nước về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 

cho cán bộ công chức. 

Căn cứ Quyết định số 112/QĐ- UBND ngày 26/4/2017 của UBND TP Hà 

Tĩnh về việc Nâng lương đối với cán bộ công chức cấp xã đối với bà Bùi Thị Thùy 

Dương. 

Căn cứ bảng tính nợ đóng quá trình nộp bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội của 

Đ/c Bùi Thị Thùy Dương từ tháng 01/2017 đến tháng 08/2018 do cơ quan BHXH 

Hà Tĩnh cung cấp. 

Trong quá trình từ 01/2017-08/2018, bà Bùi Thị Thùy Dương đang công tác 

tại UBND xã Thạch Môn (Nay là UBND xã Đồng Môn) chưa được tiến hành đóng 

phần bảo hiểm tăng lương cho cán bộ công chức theo quy định. Do vậy, đến tháng 

9/2018 bà Bùi Thị Thùy Dương chuyển về UBND phường Bắc Hà công tác thì số 

nợ đóng bảo hiểm của giai đoạn từ tháng 1/2017 đến tháng 8/2018 đã chuyển sang 

cho UBND phường Bắc Hà (Có bảng chi tiết kèm theo). 

Vì vậy UBND phường Bắc Hà đề nghị UBND Xã Đồng Môn phối hợp với cơ 

quan bảo hiểm đóng nộp phần phải đóng BHXH, BHYT  của CBCC theo đúng quy 

định để giảm trừ phần nợ của UBND phường Bắc Hà tại cơ quan BHXH. 

Rất mong nhận được sự giúp đỡ./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu: VP , TCKT; 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Lê Quốc Việt 
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