
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:          /UBND-VXNV 

V/v phối hợp tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Tháng 

vận động triển khai BHXH, 

BHYT toàn dân. 

 

 
    Ninh Thuận, ngày      tháng 5 năm 2022 

                                                 Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;  

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Bưu điện tỉnh. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2091/KH-UBND ngày 11/6/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức 

và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận đến năm 2030 và Kế hoạch liên tịch số 1731/KHLT-BHXH-BĐVN ngày 

29/4/2022 giữa BHXH Việt Nam - Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức “Lễ ra quân 

hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động 

người dân tham gia BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình,  

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Bưu điện tỉnh và các cơ quan, 

đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên tịch số 

1731/KHLT-BHXH-BĐVN ngày 29/4/2022 giữa BHXH Việt Nam - Bưu điện 

Việt Nam về việc tổ chức “Lễ ra quân hưởng ứng Tháng vận động triển khai 

BHXH toàn dân - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình”; báo cáo kết quả thực hiện cho Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 2. Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các Sở, 

ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp, hỗ 

trợ cho BHXH tỉnh và Bưu điện tỉnh trong quá trình tổ chức Lễ ra quân tuyên 

truyền trên các tuyến đường và các nhiệm vụ có liên quan, đảm bảo vận động 

người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình đạt kế hoạch năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh NLB; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.    NNN 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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