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KẾ HOẠCH 
Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động,  

bệnh nghề nghiệptrên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 

28/7/2020 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn vệ 

sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-SLĐTBXH ngày 16/9/2021 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc sử dụng kinh phí quản lý bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021; Công văn số 516/ATLĐ-

KHTC ngày 26/10/2021 của Cục An toàn lao động về việc duyệt kế hoạch dự toán 

chi phí quản lý bảo hiểm TNLĐ, BNN năm 2021,  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, 

bồi dưỡng nghiệp vụ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, 

BNN) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn như sau: 

1. Mụcđích, yêu cầu 

- Mục đích: Nâng cao nhận thức về bảo hiểm TNLĐ, BNN cho cán bộ, 

tạođiều kiện thuận lợi trong việc quản lý, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm 

TNLĐ, BNN; tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng tham gia triển khai, thực 

hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN trên địa bàn tỉnh được đồng 

bộ, thống nhất, đúng đối tượng, đúng quy định và tránh trục lợi chính sách. 

- Yêu cầu: việc tổ chức tập huấn đảm bảo đúng đối tượng, tiết kiệm, hiệu 

quả, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

2. Đối tượng, nội dung 

- Đối tượng: cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách công tác an toàn, vệ sinh lao 

động tại cấp huyện, xã; người sử dụng lao động, cán bộ tổ chức lao động, ATVSLĐ 

tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Hữu Lũng, Lộc 

Bình, Văn Quan, Bình Gia, Cao Lộc. 

- Nội dung: các chính sách, pháp luật về bảo hiểm TNLĐ, BNN; bồi dưỡng 

chuyên môn, nghiệp vụ về bảo hiểm TNLĐ, BNN (điều kiện, quy trình, thủ tục 

thực hiện chính sách bảo hiểm TNLĐ, BNN, giảm mức đóng vào quỹ bảo hiểm 

TNLĐ, BNN; quyền, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao 

động, người lao động, người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động). 
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3. Thời gian, địa điểm, hình thức tập huấn 

- Thời gian tập huấn trong tháng 3 năm 2022: tổ chức 01 ngày/01hội nghị; 01 

hội nghị/01 huyện (tại các huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình, Văn Quan, Bình Gia, Cao 

Lộc). Sở sẽ thông báo cụ thể sau khi thống nhất với các địa bàn, doanh nghiệp. 

- Căn cứ thực tế tình hình diễn biến của dịch Covid-19 lựa chọn hình thức 

tập huấn phù hợp, gồm: tổ chức hội nghị tập huấn trực tiếp tại địa bàn các 

huyện/xã, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh hoặc tập huấn trực tuyến thông 

qua các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin. 

4. Kinh phí 

Kinh phí thực hiện tập huấn từ nguồn kinh phí chi phí quản lý bảo hiểm 

TNLĐ, BNN năm 2021 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phân bổ. 

5. Tổ chức thực hiện  

5.1. Phòng Lao động việc làm - Bảo hiểm xã hội: chủ trì phối hợp với các 

phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch. 

5.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính:phối hợp với Phòng Lao động việc làm - 

Bảo hiểm xã hội hướng dẫn sử dụng và thanh quyết toán các nguồn kinh phí theo 

quy định. 

5.3. Văn phòng Sở: phối hợp triển khai các hoạt động tổ chức hội nghị trực 

tuyến theo đề xuất của địa bàn, doanh nghiệp; bố trí phương tiện phục vụ hội nghị.  

5.4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện Hữu Lũng, Lộc 

Bình, Văn Quan, Bình Gia, Cao Lộc: phối hợp triển khai triển khai kế hoạch đến 

các doanh nghiệp, UBND các xã, phường; phối hợp với Phòng Lao động việc làm - 

bảo hiểm xã hội đề xuất đối tượng, địa điểm, hình thức tập huấn phù hợp với đối 

tượng và tình hình thực tế diễn biến dịch Covid-19 trên địa bàn; thông báo lịch tập 

huấn đến các đối tượng tham dự. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chính sách, pháp luật về 

bảo hiểm TNLĐ, BNN trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đề nghị các phòng, đơn vị có 

liên quan tổ chức triển khai, thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyệnHữu Lũng, 

Lộc Bình, Văn Quan, Bình Gia, Cao Lộc; 

- Phòng KH-TC, VP Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 

 


		2022-03-01T08:53:58+0700


		2022-03-01T11:12:13+0700


		2022-03-01T11:12:13+0700


		2022-03-01T11:12:13+0700


		2022-03-01T11:12:13+0700




