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BÁO CÁO 

Sơ kết công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội,  

bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 6 tháng đầu năm;  

nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 

 
 

Thực hiện chỉ đạo của các cơ quan cấp trên, Ban Chỉ đạo phát triển đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN) tỉnh Cao Bằng (viết tắt là Ban chỉ đạo) xây dựng báo cáo sơ kết 

6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh đan xen thuận lợi và 

khó khăn. Đặc biệt là ảnh hưởng kéo dài của đại dịch Covid-19 khiến các doanh 

nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh dẫn đến cắt giảm lao động, tạm 

dừng và dừng hoạt động. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các Nghị quyết 

của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hợp nhất, sáp nhập các đơn vị hành 

chính cấp huyện, cấp xã (giảm 03 đơn vị hành chính cấp huyện và 38 đơn vị 

hành chính cấp xã), các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan Đảng, đoàn thể 

thực hiện tinh giản biên chế,… đã tác động, ảnh hưởng đến công tác phát triển 

đối tượng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, thường xuyên của 

BHXH Việt Nam, của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), UBND tỉnh; sự chỉ 

đạo, hướng dẫn của các thành viên Ban Chỉ đạo; sự phối hợp của các Sở, Ban  

ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố; sự hỗ trợ của các cơ quan truyền 

thông, báo chí; sự hợp tác của các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), 

công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã đạt được những 

kết quả nhất định, nhất là chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH tự 

nguyện, qua đó góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, đóng góp vào 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Cao Bằng. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Về công tác ban hành văn bản  

Căn cứ thẩm quyền, chức năng, nhiệm vụ và trên cơ sở hướng dẫn của 

Trung ương, của Tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo đã tham mưu ban hành các 
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văn bản để tổ chức thực hiện công tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT, 

BHTN, tiêu biểu là:  

- Quyết định số 2289/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định số 

454/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu phát triển 

đối tượng tham gia BHXH, BHTN trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020; Quyết 

định số 554/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh, bổ 

sung chỉ tiêu kế hoạch phát triển đối tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Cao 

Bằng năm 2020; Kế hoạch số 612/KH-BCĐ ngày 08/5/2020 của Ban Chỉ đạo về 

kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác phát triển đối tượng BHXH, 

BHYT, BHTN. 

- Công văn số 656/BCĐ-BHXH ngày 13/5/2020 của Ban Chỉ đạo về việc đề 

nghị tham mưu kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN; Công văn số 357/BHXH-TTPTĐT ngày 18/3/2020 của 

BHXH tỉnh về việc tham mưu Ban Chỉ đạo cấp huyện báo cáo công tác phát 

triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn; Công văn số 636-CV/HNDT 

ngày 09/4/2020 của Hội Nông dân tỉnh Cao Bằng về việc phối hợp tuyên truyền 

BHXH, BHYT và đăng ký mô hình điểm Đại lý thu BHXH, BHYT; Công văn số 

1115/CV-BTV ngày 21/4/2020 của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc phối hợp 

tuyên truyền BHXH, BHYT và đăng ký mô hình điểm Đại lý thu BHXH, 

BHYT; Công văn số 578/CT-TTKT ngày 07/5/2020 của Cục Thuế tỉnh về việc 

cung cấp thông tin NNT theo Quy chế phối hợp. 

2. Công tác chỉ đạo, điều hành 

Để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN năm 

2020, Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo các thành viên bám sát phương hướng và giải pháp 

trọng tâm tại Báo cáo số 447/BC-BCĐ ngày 27/02/2020 của Ban Chỉ đạo tỉnh để 

tổ chức thực hiện, cụ thể như: 

- Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh nắm bắt đầy đủ tình hình thực 

hiện phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, qua đó kịp thời đưa ra 

ý kiến chỉ đạo đối với đơn vị được phân công theo dõi; Ban Chỉ đạo đã xây dựng 

Kế hoạch kiểm tra tình hình triển khai thực hiện phát triển đối tượng tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN tại 05 huyện (các huyện: Quảng Hòa, Thạch An, Hà 

Quảng, Hạ Lang, Bảo Lâm). 

- BHXH tỉnh đã chỉ đạo BHXH các huyện, hằng quý tham mưu Ban Chỉ 

đạo huyện báo cáo thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về tình hình, kết quả thực hiện 

phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN tại địa phương. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế và BHXH tỉnh đã phối hợp 

tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN năm 2020 cho UBND các huyện, thành phố. Trên cơ sở đó Ban 

chỉ đạo các huyện, thành phố đã tham mưu UBND huyện, thành phố giao chỉ 

tiêu phát triển đối tượng cho UBND các xã, phường, thị trấn. 
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- Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị trực 

thuộc tuyên truyền đến các hội viên về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT trong 

các buổi sinh hoạt; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc ký hợp đồng làm Đại 

lý thu BHXH, BHYT gắn với việc thí điểm xây dựng mô hình “Nông dân tham 

gia BHXH tự nguyện”, “Hội viên phụ nữ tham gia BHXH tự nguyện”. Tính đến 

hết tháng 6/2020, đã có 14 Đại lý thu thuộc các tổ chức chính trị - xã hội với 22 

điểm thu (trong đó, có 08 Đại lý thu thuộc Hội Nông dân với 11 điểm thu, Hội 

Liên hiệp Phụ nữ có 06 Đại lý thu với 11 điểm thu), qua 01 tháng (tháng 6/2020) 

hoạt động các Đại lý thu đã phát triển được 65 người tham gia BHXH tự nguyện. 

- Cục Thuế tỉnh đã tổng hợp, cung cấp danh sách người nộp thuế năm 2019, 

trên cơ sở đó BHXH tỉnh đã xây dựng các kế hoạch (thực hiện từ tháng 5/2020 

đến hết tháng 10/2020) rà soát 710 doanh nghiệp, hợp tác xã chưa đóng hoặc 

đóng chưa đầy đủ số lao động do đơn vị quản lý (trên 22 ngàn lao động cần rà 

soát) để tuyên truyền, đôn đốc đăng ký tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho 

người lao động theo đúng quy định. 

- Trong 06 tháng đầu năm, cơ quan BHXH và cơ quan Bưu điện đã tổ chức 

46 hội nghị tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, tổ chức 

các đợt ra quân tuyên truyền. Đặc biệt, thực hiện Kế hoạch Liên tịch của BHXH 

Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng 

ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền vận động người 

dân tham gia BHXH tự nguyện trên phạm vi toàn quốc; BHXH tỉnh và Bưu điện 

tỉnh đã phối hợp tổ chức Lễ ra quân tại địa phương trong 02 ngày (ngày 23, 

24/5/2020), với trên 300 tuyên truyền viên của cơ quan BHXH và nhân viên Bưu 

điện, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân đã đồng loạt ra quân tuyên truyền trực 

tiếp tại 382 tổ, xóm thuộc 64 xã, phường, thị trấn trên địa bàn huyện, thành phố, 

qua đó đã phát triển được trên 01 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện. 

- Nhằm tiếp tục bồi dưỡng, trang bị kiến thức về chế độ, chính sách BHXH, 

BHYT cho đội ngũ tuyên truyền viên là nhân viên Bưu điện và các Đại lý thu. 

BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh đã phối hợp tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu chính sách 

pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN” bằng hình thức thi trực tuyến qua môi 

trường mạng internet với 235 thí sinh dự thi. Qua Cuộc thi đã góp phần nâng cao 

kiến thức cho đội ngũ tuyên truyền viên, để từ đó nâng cao chất lượng tuyên 

truyền, giúp cho người dân hiểu rõ quyền, lợi ích của việc tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình trên cơ sở nhận thức đúng, đầy đủ và sâu sắc chủ 

trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, 

BHYT, từ đó tự giác đăng ký tham gia. 

2. Kết quả thực hiện  

2.1. Đối tượng tham gia BHXH  

Tính đến 30/6/2020, tổng số đối tượng tham gia BHXH là 45.020 người, đạt 

85,86% so với kế hoạch (giao tại Quyết định số 454/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 

của UBND tỉnh), tăng 3.845 người so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó: 
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- Tham gia BHXH bắt buộc là 35.278 người, đạt 91,61%, giảm 2.089 người 

so với năm 2019. Trong đó, khối hành chính sự nghiệp giảm 1.719 người, khối 

doanh nghiệp giảm 370 người1. 

- Tham gia BHXH tự nguyện là 9.742 người, đạt 69,96% so với kế hoạch, 

tăng 2.184 người (tương ứng tăng 28,9%) so với năm 20192. 

Tính đến hết tháng 6/2020, trưởng các tổ chức chính trị - xã hội xóm, tổ dân 

phố đã tham gia BHXH tự nguyện là 306 người/3.324 người, chiếm 9,21% số 

trưởng các tổ chức chính trị - xã hội. 

2.2. Đối tượng tham gia BHTN 

 Tính đến 30/6/2020, tổng số đối tượng tham gia BHTN là 26.135 người, 

đạt 86,33% so với kế hoạch, giảm 339 người so với năm 2019. Nguyên nhân số 

đối tượng tham gia BHTN giảm là do đối tượng tham gia BHXH bắt buộc giảm 

kéo theo sự thụt giảm đối tượng tham gia BHTN. 

2.3. Đối tượng tham gia BHYT 

Tổng số đối tượng tham gia BHYT là 519.862 người, đạt 99,21% so với kế 

hoạch, tăng 340 người so với năm 2019. Nguyên nhân tăng chậm là do lực lượng 

lao động trong độ tuổi lao động đã di chuyển đi làm tại các khu công nghiệp 

ngoài tỉnh với số lượng lớn (khoảng trên 13.000 lao động làm việc tại một số khu 

công nghiệp, nhà máy Sam Sung Thái nguyên, Bắc Ninh…) trong đó chủ yếu là 

người dân tộc thiểu số được ngân sách nhà nước mua thẻ, do đó nguồn để phát 

triển rất hạn chế, chủ yếu là vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình 

(người dân tự đóng). 

(Chi tiết số liệu tại Phụ lục I, II, III gửi kèm) 

 III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Thuận lợi 

- Ban Chỉ đạo tỉnh luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, 

thường xuyên của Trung ương và lãnh đạo tỉnh; sự ủng hộ, phối hợp thường 

xuyên của cấp ủy, chính quyền các địa phương, các sở, ban, ngành, tổ chức chính 

trị - xã hội; sự phối hợp hiệu quả của cơ quan truyền thông và của các cơ quan 

đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn. 

- Trong quá trình thực hiện, Ban Chỉ đạo tỉnh đã bám sát định hướng, 

chương trình, kế hoạch của Trung ương và của Tỉnh, nắm bắt và dự báo sát tình 

hình thực tiễn của địa phương để tổ chức triển khai nhiệm vụ. Chỉ đạo thực hiện 

                                                 
1 Chi nhánh Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư Xây dựng và Công trình Mỏ giảm 154 người, Hợp tác xã cơ khí Sông Bằng 

giảm 23 người, Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp giảm 19 người, Công ty TNHH Minh Châu giảm 75 người, Công 

ty mía đường giảm 23 người. 

2 Các huyện có số người tham gia tăng trưởng cao là: huyện Thạch An (684 người tham gia đạt 85,6% kế hoạch 

năm, phát triển vượt 83 người tương ứng vượt 41,7% tiến độ 6 tháng); huyện Hạ Lang (488 người tham gia đạt 

84% kế hoạch năm, phát triển vượt 35 người tương ứng vượt 27,3% tiến độ 6 tháng); huyện Bảo Lạc (712 người 

tham gia đạt 78,5% kế hoạch năm, phát triển vượt 48 người tương ứng vượt 19,7% tiến độ 6 tháng). 
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tốt công tác tuyên truyền, nhất là tổ chức các đợt ra quân để tuyên truyền, vận 

động trực tiếp người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên các 

địa bàn huyện, thành phố vào tất cả các ngày trong tuần. 

- Việc chấp hành chính sách pháp luật về BHXH, BHYT của các đơn vị 

SDLĐ đã có nhiều chuyển biến, nhận thức của người lao động, của người dân về 

quyền, lợi ích, nghĩa vụ khi tham gia BHXH, BHYT từng bước được nâng lên.  

2. Khó khăn, hạn chế 

- Đối tượng cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTN giảm mạnh so với cuối 

năm 2019 (trên 2.089 người), do triển khai thực hiện hợp nhất, sáp nhập các đơn 

vị hành chính cấp huyện, cấp xã; các đơn vị hành chính sự nghiệp, cơ quan 

Đảng, đoàn thể thực hiện tinh giản biên chế; các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. 

- Một bộ phận các doanh nghiệp, hợp tác xã quy mô nhỏ, sử dụng ít lao 

động chưa tham gia BHXH bắt buộc cho người lao động hoặc có tham gia 

BHXH nhưng tham gia chưa hết số lao động có trong đơn vị3; người lao động 

trong độ tuổi lao động trên địa bàn tỉnh đi làm tại các khu công nghiệp ngoài tỉnh 

với số lượng lớn (khoảng trên 13.000 lao động). 

- Công tác tuyên truyền phát triển người tham gia BHXH tự nguyện gặp 

nhiều khó khăn, do tác động của đại dịch Covid-19 nên không tổ chức nhiều các 

hội nghị tuyên truyền, các đợt ra quân tuyên truyền. 

- Phần lớn người dân thu nhập còn thấp, thiếu ổn định, cùng với đó là ảnh 

hưởng của đại dịch Covid-19 nên một số người tham gia BHXH tự nguyện đã 

dừng đóng do khó khăn về kinh tế hoặc muốn tham gia nhưng chưa có tiền đóng.  

- Các tổ chức chính trị - xã hội của Tỉnh cũng chưa giao chỉ tiêu cụ thể cho 

các tổ chức trực thuộc để vận động cán bộ hội viên, đoàn viên tham gia BHXH 

tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Đa số Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội 

trưởng Hội Phụ nữ, Bí thư chi đoàn xóm, tổ dân phố chưa gương mẫu tham gia 

BHXH tự nguyện (mới có 306 người/3.324 người đăng ký tham gia). 

- Cấp ủy, chính quyền ở một số đơn vị chưa thật sự quyết liệt, đồng hành 

cùng với cơ quan BHXH, cơ quan Bưu điện để thực hiện các biện pháp phát triển 

đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình; còn để sót đối 

tượng thuộc ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT, nhất là các trường 

hợp nghỉ việc tại các doanh nghiệp đã trở về địa phương. 

- Các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh chủ yếu làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, 

vì vậy thời gian dành cho công tác theo sự phân công của Ban chỉ đạo chưa 

thường xuyên, dẫn tới một số nhiệm vụ hiệu quả đạt chưa cao, thực hiện chế độ 

báo cáo đôi khi còn chậm. 

 

                                                 

3 đã rà soát 50 đơn vị với 1.433 lao động, trong đó có 05 lao động thuộc diện nhưng chưa tham gia. 
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IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  

Để hoàn thành các chỉ tiêu về phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN 

trên địa bàn năm 2020, Ban chỉ đạo tỉnh tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 

một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm sau: 

1. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh 

Tăng cường việc nắm bắt, đôn đốc đơn vị, địa bàn phụ trách, đặc biệt là 

phát huy lĩnh vực công tác để nâng cao chất lượng và thực hiện kịp thời chế độ 

báo cáo trong công tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN. 

2. Bảo hiểm Xã hội tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch (đợt 2, trong tháng 8/2020) để các thành viên Ban Chỉ 

đạo triển khai công tác kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện của Ban Chỉ 

đạo 05 đơn vị còn lại. Trước khi xây dựng kế hoạch, BHXH tỉnh có văn bản gửi 

các thành viên để đăng ký. 

- Căn cứ dữ liệu của cơ quan Thuế, BHXH tỉnh tiếp tục rà soát, đôn đốc các 

doanh nghiệp, hợp tác xã đăng ký tham gia cho người lao động đúng quy định. 

Trường hợp đơn vị và người lao động thuộc diện tham gia nhưng cố tình không 

tham gia, tiến hành xử phạt hành chính theo quy định, cần thiết hoàn thiện và 

chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an để xử lý theo Bộ luật Hình sự. 

- BHXH tỉnh phối hợp Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tổ chức các đợt ra 

quân cao điểm tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình. Hướng dẫn, đôn đốc các Đại lý thu tích cực tuyên truyền, 

vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT theo hộ gia đình. 

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh 

 Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc cử thành viên tham gia các kế hoạch của cơ 

quan BHXH để rà soát, kiểm tra, hướng dẫn việc ký hợp đồng lao động, tham gia 

BHXH, BHYT, BHTN và đôn đốc các doanh nghiệp đăng ký tham gia BHXH 

cho người lao động đúng quy định. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tăng 

cường kiểm tra, thanh tra đơn vị có số lao động lớn cố tình trốn tránh trách 

nhiệm tham gia BHXH, BHTN cho người lao động bằng cách ký hợp đồng thuê 

khoán đối với các công việc có tính chất thường xuyên. 

4. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Trong tháng 8/2020 ban hành văn bản hướng dẫn, chỉ đạo phòng Giáo dục 

và Đào tạo các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc thực 

hiện tuyên truyền đến phụ huynh, học sinh sinh viên về chính sách BHYT để 

đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT. 

5. Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Liên minh Hợp tác xã  

Hằng tháng, tiếp tục thông tin, trao đổi kịp thời với BHXH tỉnh về tình hình 

hoạt động của các doanh nghiệp (thành lập, dừng hoạt động, giải thể, phá sản...) 

làm cơ sở cho việc rà soát, kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN. 
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6. Đề nghị Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh 

 Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chưa ký hợp đồng làm Đại lý thu, phối hợp với 

cơ quan BHXH để ký hợp đồng làm đại lý thu BHXH, BHYT; các đơn vị đã ký 

hợp đồng Đại lý thu phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với cơ quan BHXH để 

tăng nhanh số người tham gia BHXH tự nguyện là các hội viên. 

7. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh 

 Chỉ đạo Công đoàn các cấp tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế 

độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Ban hành văn bản phát động phong trào đoàn viên công đoàn vận động, 

đăng ký tham gia BHXH tự nguyện cho người thân trong gia đình (nếu không 

thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc).  

8. Bưu điện tỉnh 

Chủ động tổ chức hội nghị và các đợt ra quân để tuyên truyền, vận động 

trực tiếp người dân tham gia BXH tự nguyện trên địa các huyện, thành phố. Tổ 

chức tốt việc thu tiền đóng của những người đã tham gia BHXH tự nguyện đảm 

bảo thu bền vững.  

V. KIẾN NGHỊ  

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng, Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân, Tỉnh đoàn Thanh niên có văn bản chỉ đạo và giao chỉ 

tiêu cho các đơn vị trực thuộc, tuyên truyền vận động hội viên tham gia BHXH 

tự nguyện. Trước mắt, tuyên truyền, vận động những hội viên, đoàn viên là 

Trưởng ban Công tác mặt trận, Chi hội Trưởng Phụ nữ, Chi hội Trưởng Hội 

Nông dân, Bí thư đoàn các xóm/tổ dân phố gương mẫu đăng ký tham gia BHXH 

tự nguyện làm gương cho các hội viên, đoàn viên trong Chi hội, Chi đoàn. 

Trên đây là Báo cáo sơ kết tình hình phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020 của 

Ban Chỉ đạo tỉnh Cao Bằng. Căn cứ nhiệm vụ giao, các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tổ chức triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND (b/c); 

- Thường trực UBMTTQVN tỉnh CB ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo; 

- Hội LH PN tỉnh; Hội ND tỉnh; 

- Tỉnh đoàn Thanh niên;                   (bản ĐT) 

- Các Sở, Ban, ngành;  

- UBND huyện, thành phố; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, các CV; 

- Lưu: VT, VXHN (02). 

 

 
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Lê Hải Hòa 
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