
ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      /UBND-BHXH Cao Lộc, ngày      tháng 7 năm 2021 

 V/v tăng cường công tác phát triển 

 đối tượng tham gia BHXH, BHTN 

 

Kính gửi:  

 - Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT trên     

  địa bàn huyện; 

- Các Phòng, ngành: Lao động, Thương binh, Xã hội -   

  Dân tộc; Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể  

  thao và Truyền thông; Thanh tra, Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Liên đoàn Lao động huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2057/LĐTBXH-BHXH ngày 02/7/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác phát triển đối tượng 

tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); Công văn số 

906/UBND-KGVX ngày 08/7/2021 của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn 

về việc tăng cường công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, UBND 

huyện chỉ đạo thực hiện như sau: 

1. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT (BCĐ QĐ 4352 huyện); 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện; Bảo hiểm xã hội huyện, 

UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ: 

- Tiếp tục thực hiện đồng bộ các nhóm giải pháp, nhiệm vụ được nêu tại Chỉ 

thị số 34/CT-TTg ngày 26/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 

hiện đồng bộ các nhóm giải pháp phát triển đối tượng tham gia BHXH; Chương 

trình hành động số 103-CTr/TU ngày 26/10/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách BHXH; trong đó, tập trung xây dựng 

chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN trong kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội hằng năm trên địa bàn huyện và các xã, thị trấn trình HĐND cùng 

cấp quyết định; xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp nhằm đạt được chỉ tiêu 

phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN đã đặt ra. 

- Tiếp tục thực hiện các nhóm giải pháp, nhiệm vụ đã đề ra tại Kế hoạch số 

63/KH-UBND ngày 04/02/2021 của UBND huyện về thực hiện chỉ tiêu phát triển 

đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN năm 2021; Kế hoạch số 188/KH-

UBND ngày 12/5/2021 của UBND huyện về phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHTN, BHYT trên địa bàn huyện Cao Lộc năm 2021 nhằm hoàn thành và hoàn 

thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đặt ra trong công tác phát triển đối tượng 

tham gia BHXH, BHYT, BHTN. 

- Tăng cường công tác phối hợp trong việc quản lý đối tượng tham gia 

BHXH, BHTN, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 
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nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 trên địa bàn quản lý để 

kịp thời thực hiện các chính sách hỗ trợ của Nhà nước; tham mưu các cấp có thẩm 

quyền có giải pháp tháo gỡ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ổn định hoạt động 

sản xuất, kinh doanh nhằm duy trì việc làm, hạn chế thấp nhất việc chấm dứt hợp 

đồng lao động với người lao động; tăng cường công tác phối hợp trong việc tiếp 

nhận, giải quyết các chế độ BHTN; rà soát, xác minh, thu hồi dứt điểm số tiền 

hưởng BHTN sai quy định. 

2.  Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện; Bảo hiểm xã hội 

huyện, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông huyện, Liên đoàn Lao động huyện, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh 

công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp luật về BHXH, BHTN để người 

lao động hiểu rõ về quyền, trách nhiệm tham gia và hưởng các chế độ BHXH, 

BHTN, nhất là về các quyền lợi của chế độ hưu trí, lợi ích của việc bảo lưu thời 

gian tham gia BHXH, hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần.  

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện chủ trì, phối hợp 

với Bảo hiểm xã hội huyện, Thanh tra huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ 

quan có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và kiên quyết 

xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về BHXH, BHTN, nhất là các trường hợp lợi 

dụng ảnh hưởng của dịch Covid-19 để có hành vi vi phạm, trục lợi BHXH, BHTN. 

UBND huyện yêu cầu các Trưởng các phòng ban, ngành liên quan, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Trung tâm VH,TT-TT (đưa tin); 

- Lưu: VT. 

 
 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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