
UBND TỈNH CAO BẰNG CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /SLĐTBXH-LĐVL Cao Bằng, ngày  27  tháng  12  năm 2020 
V/v góp ý  kiến Dự thảo Báo cáo tổng kết 

công tác phát triển đối tượng BHXH, 

BHYT, BHTN năm 2020 

 

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng 

 
 

Sở Lao động-TBXH nhận được công văn số 2003/BCĐ-BHXH  ngày 25 

tháng 12 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng về việc xin ý kiến Dự thảo 

Báo cáo tổng kết công tác phát triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN năm 2020.  

Sau khi xem xét, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau: 

- Cơ bản nhất trí với nội dung của Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phát 

triển đối tượng BHXH, BHYT, BHTN năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ. 

- Đề nghị bổ sung: 

+ Triển khai thực hiện Nghị định số 61/2020/NĐ-CP ngày 29/5/2020 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm 

thất nghiệp. 

+ Phối hợp tổ chức 03 hội nghị tuyên truyền, phổ biến chính sách bảo hiểm 

thất nghiệp cho 500 người sử dụng lao động và người lao động của các đơn vị, 

doanh nghiệp. 

+ Mời làm việc về tình hình thực hiện quy định của pháp luật lao động, 

BHXH, BHTN, các chính sách đối với người lao động và tình hình quản lý lao 

động người nước ngoài tại 13 đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp thanh tra pháp luật 

lao động, ATVSLĐ, BHXH, BHTNLĐ-BNN, BHTN (03 doanh nghiệp). Qua 

thanh tra, kiểm tra đã nhắc nhở, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp tuân thủ quy 

định pháp luật lao động và thực hiện chế độ đối với người lao động. 

 

Trên đây là ý kiến của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu VT, LĐVL (2b). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Minh Huân 
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