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  Cao Bằng, ngày       tháng 6 năm 2022 

 

      Kính gửi:  

                                                     - Các Sở, Ban ngành tỉnh; 

                                                     - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố. 

 

Trong thời gian qua, thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống và ngăn chặn 

kịp thời dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững 

theo chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; với sự quyết tâm của cả hệ thống 

chính trị, sự nỗ lực và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, 

công tác hỗ trợ khôi phục sản xuất, kinh doanh, duy trì việc làm và bảo đảm an sinh 

xã hội đối với người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại  dịch 

COVID-19 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh một số 

doanh nghiệp và người lao động vẫn còn gặp khó khăn; đặc biệt, do nhu cầu cần 

trang trải cuộc sống trước mắt, một bộ phận người lao động đã chuyển sang hưởng 

bảo hiểm xã hội một lần1 làm ảnh hưởng đến chính sách đảm bảo an sinh xã hội lâu 

dài, bền vững đối với người lao động và sự phát triển ổn định của thị trường lao 

động. 

Thực hiện Công điện số 431/CĐ-TTg ngày 19/5/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường các biện pháp triển khai hỗ trợ người lao động, người sử 

dụng lao động, phát triển thị trường lao động, đảm bảo an sinh xã hội, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch 

UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả các nhiệm vụ sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người lao động hiểu rõ sự cần thiết, 

vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, lợi ích lâu dài của việc tham gia BHXH, 

bảo đảm an sinh xã hội bền vững, hạn chế tình trạng hưởng BHXH một lần, 

không để xảy ra tình trạng trục lợi BHXH. 

2. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp; tập 

trung nguồn lực triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ người lao động và 

người sử dụng lao động gặp khó khăn, ổn định và phát triển thị trường lao động, 

đảm bảo đời sống an sinh xã hội, trong đó: 

                                                 
1Trong quý I năm 2022, Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng đã giải quyết 707 trường hợp hưởng  BHXH một lần. 



2.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 

02/3/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP 

ngày 30/01/2022 của Chính phủ về chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã 

hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu 

tư công. 

2.2. Triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho 

người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tại khu kinh tế, khu công 

nghiệp và chính sách hỗ trợ người lao động quay trở lại thị trường lao động 

(theo Kế hoạch số 875/KH-UBND ngày 14/4/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng, 

Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động) đảm 

bảo kịp thời, đúng nguyên tắc, đúng đối tượng và đúng trình tự thủ tục hỗ trợ, 

không để xảy ra tình trạng lợi dụng, trục lợi chính sách. 

2.3. Tập trung triển khai thực hiện các chính sách còn hiệu lực: gồm các 

chính sách về giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm 

dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người 

lao động (theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ) và 

chính sách giảm mức đóng vào Quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho người sử dụng lao 

động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 (theo Nghị quyết 116/NQ-CP ngày 

24/9/2021 của Chính phủ). Tổ chức các cuộc đối thoại với doanh nghiệp; hướng 

dẫn doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong khu kinh tế, khu công 

nghiệp thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động. 

Tổng kết, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao 

động và người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP; đề xuất cấp có 

thẩm quyền xem xét, tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ trong trường hợp cần 

thiết. 

2.4. Tiếp tục thực hiện những nội dung, nhiệm vụ đã được giao về đảm bảo 

việc làm bền vững, nâng cao mức sống, cải thiện điều kiện làm việc của công 

nhân lao động thuộc tỉnh Cao Bằng trong tình hình mới, đặc biệt dưới tác động 

của đại dịch COVD- 19, đáp ứng mục đích, yêu cầu theo Kế hoạch số 2426/KH-

UBND ngày 13/9/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng. 

2.5. Tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 526/KH-UBND 

ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh Cao Bằng về tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên 

địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2022 và Kế hoạch số 836/KH-BCĐ ngày 08/4/2022 

của Ban chỉ đạo thực hiện Chính sách BHXH, BHYT tỉnh Cao Bằng về phát 

triển đối tượng tham gia BHXH, BHTN, BHYT năm 2022. 

2.6. UBND các huyện, thành phố tăng cường chỉ đạo công tác tuyên 

truyền, định hướng tạo việc làm tại chỗ thông qua các chương trình, dự án phát 

triển kinh tế - xã hội địa phương và chính sách việc làm công, chuyển dịch cơ 



cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế nhằm nâng cao năng suất lao động, ổn 

định thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho người lao động, đảm bảo an sinh xã 

hội trên địa bàn. 

Căn cứ ý kiến trên, Thủ trưởng các Sở, Ban ngành và Chủ tịch UBND các 

huyện, thành phố tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện, thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc, báo cáo UBND tỉnh để xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP, CVVX, TTTT; 

- Lưu: VT, VX(VA). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa 
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