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Số:         /BHXH-CĐBHXH
V/v tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện 

Luật BHXH, Luật An toàn, vệ sinh 
lao động, Luật Việc làm

  Quảng Trị, ngày      tháng 3 năm 2020

           Kính gửi: 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Trị;
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quảng Trị;
- Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị;
- Sở Y tế tỉnh Quảng Trị.

Thực hiện Nghị quyết số 125/NQ-CP của Chính phủ ngày 08/10/2018 về 
ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-
NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách chính sách 
bảo hiểm xã hội (BHXH). Để có cơ sở tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổng 
kết, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật BHXH, bảo hiểm tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị nhằm kiến 
nghị, đề xuất sửa đổi chế độ, chính sách BHXH theo hướng dẫn của BHXH Việt 
Nam tại Công văn số 60/BHXH-CSXH ngày 07/01/2020 về tổng kết tình hình 
thực hiện Luật BHXH, Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật Việc làm, BHXH 
tỉnh đề nghị quý Cơ quan, tổ chức thực hiện đánh giá, tổng hợp và gửi BHXH 
tỉnh về nội dung sau:

Đánh giá, tổng hợp việc thực hiện Luật BHXH từ năm 2016 đến 2019, Luật 
An toàn, vệ sinh lao động về chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp từ tháng 07/2016 đến 2019, Luật Việc làm về chế độ bảo hiểm thất 
nghiệp từ năm 2015 đến 2019 trên các mặt: Ưu điểm, kết quả thực hiện; những 
tồn tại, hạn chế, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị sửa đổi các Luật.

BHXH tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm, tham gia của quý Cơ quan, tổ 
chức. Nội dung tham gia đề nghị quý Cơ quan, tổ chức gửi về BHXH tỉnh trước 
ngày 24/03/2020./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Lưu: VT, CĐBHXH.
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Mai Thanh Bình
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