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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BHXH-TT&PTĐT
V/v phối hợp thực hiện phóng sự

“Nỗ lực thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW 
của Bộ Chính trị trên địa bàn

 tỉnh Quảng Trị”

Quảng Trị, ngày       tháng 7 năm 2020

Kính gửi: Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị

Nhằm đánh giá kết quả tổ chức thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 
22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 
tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2012-2020” trên 
địa bàn tỉnh Quảng Trị theo chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng Trị tại Công văn số 2237-
CV/TU, ngày 06/7/2020, BHXH tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài Phát thanh - 
Truyền hình (PT-TH) Quảng Trị thực hiện phóng sự: “Nỗ lực thực hiện Nghị 
quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị” phát sóng 
trên sóng truyền hình của Đài PT-TH Quảng Trị. Để hoàn thành phóng sự, 
BHXH tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm, tạo điều kiện cử đại diện 
Lãnh đạo tham gia phóng sự và trả lời phỏng vấn với những nội dung sau:

1. Nội dung phỏng vấn:
Đánh giá về công tác phối hợp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện chính sách BHXH cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Nghị 
quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh 
đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020”.

2. Thời gian, địa điểm thực hiện phỏng vấn:
- Thời gian: Dự kiến phỏng vấn vào lúc 09h00, ngày 17/7/2020 (thứ Sáu).
- Địa điểm: Tại trụ sở Liên đoàn Lao động tỉnh.
(Liên hệ thực hiện: Phóng viên Nguyên Bảo, Phòng Chuyên mục chuyên 

đề, Đài PT-TH Quảng Trị, số điện thoại: 0915677369).
BHXH tỉnh Quảng Trị đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh quan tâm phối hợp 

thực hiện./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, TT&PTĐT.

 GIÁM ĐỐC
 

Hồ Sỹ Nam
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