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Thực hiện Thông báo số 213-TB/VPTU, ngày 13/10/2021 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Hội nghị trực tuyến tổng kết Nghị 

quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị (khóa XI) về tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 

- 2020 (gọi tắt là Thông báo số 213-TB/VPTU) ; 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 phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm 

túc Nghị quyết số 21 -NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 17-

NQ/TU, ngày 04/4/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 

21-NQ/TW của Bộ Chính trị (có gửi kèm theo) và các chính sách, pháp luật về bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (gọi tắt là BHXH, BHYT, BHTN); 

tập trung tuyên truyền việc tham gia BHXH, BHYT bằng những hình thức phù 

hợp, sinh động, hiệu quả hơn để cấp ủy, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và mỗi cán 

bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động hiểu rõ 

về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để tự giác, chủ động, tích cực tham gia BHXH, 

BHYT; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài để bảo đảm quyền 

lợi của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao 

động. Cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phải chịu trách 

nhiệm về kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT của cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp mình. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 617-CV/ĐUK, ngày 17/8/2021 của 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. 

3. Đối với các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến những nhiệm vụ, 

giải pháp tại Thông báo số 213-TB/VPTU (có gửi kèm theo) thì xây dựng kế hoạch 

triển khai thực hiện phù hợp. 
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Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi và tham mưu Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối báo cáo kết quả khi có yêu cầu./. 

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

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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