
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH 
VÀ XÃ HỘI 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /TTr-SLĐTBXH       Cao Bằng, ngày      tháng 10 năm 2021 

        

TỜ TRÌNH 

Đề nghị ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU  

ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng 
     

             

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng. 

 

 Thực hiện Công văn số 2559/UBND-VX ngày 23/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Cao Bằng về việc tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 

09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

 Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh 

xây dựng dự thảo Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/9/2021của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác 

bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh; đồng thời gửi văn bản xin ý kiến 

đóng góp của các đơn vị liên quan. Sau khi nhận được ý kiến đóng góp của các đơn 

vị gửi về, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã tiếp thu, chỉnh sửa và hoàn thiện 

Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/9/2021của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Cao Bằng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. 

(Có Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Cao Bằng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh và bản tổng hợp ý kiến đóng góp kèm theo) 

Kính trình Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, ban hành./.  

 
Nơi nhận:                                                                                                 
- Như kính gửi; 

- Lưu: VT, LĐVL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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