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                        Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở 
  

 

Căn cứ Công văn số 927-CV/VPTU, ngày 13/8/2021 của Văn phòng Tỉnh 

ủy về Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN; Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, 

đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện nội dung sau: 

1. Tiếp tục tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo 

hiểm thất nghiệp (gọi tắt là BHXH, BHYT, BHTN) đến cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động bằng các hình thức phù hợp. 

Những nơi có đối tượng phải tham gia BHXH, BHYT, BHTN nhưng chưa thực 

hiện đầy đủ thì đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào 

nghị quyết, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp hàng năm, xem 

việc hoàn thành chỉ tiêu này là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp. 

2. Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có liên quan đến những nhiệm 

vụ, giải pháp tại Công văn số 106-CV/BCSĐ, ngày 21/7/2021 của Ban Cán sự 

Đảng Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đề nghị phối hợp chỉ đạo thực hiện chính 

sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (có gửi kèm theo) thì 

xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp. 

Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, tổng hợp, báo cáo 

kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Văn phòng Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
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