TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC
BAN TUYÊN GIÁO
*
Số 68 -KH/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 08 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật
về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
tại xã Phước Tín, thị xã Phước Long năm 2022
----Thực hiện Kế hoạch số 44-KH/BTGTU ngày 25/01/2022 về việc phối hợp
giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Bảo hiểm xã hội Bình Phước trong tuyên truyền
chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo
hiểm thất nghiệp (BHTN) năm 2022, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng Kế hoạch
tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN tại
xã Phước Tín, thị xã Phước Long như sau:
1. Mục đích, yêu cầu
- Tiếp tục tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà
nước đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tại cơ sở nhằm tạo sự thống
nhất, đồng thuận cao trong xã hội về ngh a v tầm quan tr ng của công tác
BHXH, BHYT, BHTN trong hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ,
công bằng xã hội.
- Tăng cường đối thoại trực tiếp giữa cán bộ làm công tác BHXH với người
dân tại cơ sở để tư vấn, giúp người dân có đầy đủ thông tin về cách thức, quy trình,
địa chỉ đăng k , hướng dẫn, hỗ trợ người dân giải quyết khó khăn, vướng mắc khi
tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
- Việc tổ chức Hội nghị phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đồng thời tiếp tục
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
2. Nội dung
- Tiếp tục tuyên truyền một số nội dung cơ bản trong Nghị quyết số 28NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp h nh Trung ương
khóa XII về cải cách chính sách BHXH.
- Triển khai chính sách, quy định mới của Nh nước về BHXH, BHYT,
BHTN; quyền lợi, trách nhiệm của người dân khi tham gia bảo hiểm và mức
phí đóng.
- Triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 23/3/2021 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh Bình
Phước giai đoạn 2021 - 2025.
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- Giải đáp thắc mắc của đại biểu tại Hội nghị về việc thực hiện các chính
sách bảo hiểm (nếu có).
3. Thời gian, địa điểm
- Thời gian: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 30 phút, ngày 19/7/2022 (thứ Tư).
- Địa điểm: Hội trường trụ sở làm việc xã Phước Tín, thị xã Phước Long.
4. Thành phần
- Ở tỉnh: Lãnh đạo phòng chuyên môn, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
và BHXH tỉnh.
- Ở thị xã Phước Long:
+ Đại diện lãnh đạo, chuyên viên Ban Tuyên giáo Thị ủy và BHXH thị xã
Phước Long.
+ Phóng viên Đ i Truyền thanh - Truyền hình thị xã Phước Long đến dự
v đưa tin Hội nghị.
- Ở xã Phước Tín: các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy, Ủy viên Ban
Chấp h nh Đảng bộ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam; trạm Y tế;
trưởng, phó các đo n thể; bí thư, trưởng Ban điều h nh, trưởng Ban công tác Mặt
trận thôn, ấp; nhân viên đại lý thu bảo hiểm và đại diện một số người dân trên địa
bàn xã (số lượng khoảng 120 người).
5. Công tác phối hợp thực hiện
5.1. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: dẫn chương trình Hội nghị; phát biểu khai
mạc và kết thúc Hội nghị; triển khai một số nội dung về chủ trương của Đảng đối
với công tác BHXH, BHYT, BHTN.
5.2. Bảo hiểm xã hội tỉnh: cử lãnh đạo, phòng chuyên môn dự và trực tiếp
triển khai chính sách, quy định mới của Nh nước về BHXH, BHYT, BHTN;
quyền lợi, trách nhiệm của người dân khi tham gia bảo hiểm và mức phí đóng; giải
đáp thắc mắc của đại biểu tại Hội nghị về việc thực hiện các chính sách bảo hiểm
(nếu có). Hỗ trợ kinh phí theo Chương trình phối hợp đã k kết với Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy.
5.3. Đề nghị Bảo hiểm xã hội thị xã Phước Long: cử lãnh đạo và cán bộ
đến dự Hội nghị để nắm thông tin và giải đáp thắc mắc của đại biểu tại Hội nghị về
việc thực hiện các chính sách bảo hiểm (nếu có).
5.4. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy Phước Long và Đảng ủy xã Phước
Tín: phối hợp triển khai công tác tổ chức hội nghị (phát h nh thư mời của Đảng ủy
xã đến các thành phần dự hội nghị; chuẩn bị hội trường, trang trí, âm thanh, ánh
sáng, nước uống... phục vụ Hội nghị).
Đối với Ban Tuyên giáo Thị ủy Phước Long: cử lãnh đạo, chuyên viên dự để
nắm bắt tâm tư, nguyện v ng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về công tác
BHXH, BHYT, BHTN tại cơ sở để kịp thời định hướng tư tưởng, tham mưu cho
cấp ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chính sách an sinh xã hội tại địa
phương.
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6. Ma-két Hội nghị
BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY - BẢO HIỂM XÃ HỘI BÌNH PHƯỚC

HỘI NGHỊ
TUYÊN TRUYỀN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ BẢO HIỂM
XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP NĂM 2022
Phước Tín, ngày 19 tháng 7 năm 2022
Trên đây l Kế hoạch tổ chức Hội nghị tuyên truyền chính sách, pháp luật
BHXH, BHYT, BHTN tại xã Phước Tín, thị xã Phước Long năm 2022. Đề nghị
các đơn vị, địa phương phối hợp tốt để Hội nghị đạt kết quả cao.
* Lưu ý: Trước và trong quá trình tổ chức Hội nghị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và đại biểu tham dự Hội nghị tiếp tục
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.
Nơi nhận:
- Bảo hiểm xã hội tỉnh,
- Ban Tuyên giáo Thị ủy Phước Long,
- Bảo hiểm xã hội thị xã Phước Long,
- Đ i Truyền thanh - Truyền hình thị xã
Phước Long,
- Đảng ủy xã Phước Tín, thị xã Phước Long,
- Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Phòng Thông tin - Khoa giáo, Ban TGTU,
- Đăng Website Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

PHÓ TRƯỞNG BAN

Mạc Đình Huấn

