
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025 
  

 

 

Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện,  

thị xã, thành phố. 

 

 

Thực hiện Công văn số 2026/UBND-KGVX ngày 16/3/2021 của UBND 

tỉnh về việc triển khai Quyết định số 294/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/2021 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao các huyện, thị xã, thành phố; Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, 

thị xã, thành phố hướng dẫn Đài Truyền thanh các xã, phường, thị trấn triển khai 

tuyên truyền về bảo hiểm xã hội theo nội dung tại Mục III Kế hoạch tuyên 

truyền bảo hiểm xã hội đến năm 2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 

294/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). 

Tần suất tuyên truyền: Tối thiểu 02 lượt/tuần. 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện. 

(Kèm theo Quyết định số 294/QĐ-LĐTBXH ngày 03/3/2021 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội)./. 

 

Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở LĐ-TB&XH (VBĐT); 

- BHXH tỉnh (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB (T, 02). 

  

 

 

 

 

 

Phạm Duy Lộc 
 

Số: 696/STTTT-TTBCXB  Khánh Hòa, ngày 02 tháng 4 năm 2021 
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