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KẾ HOẠCH 

Phổ biến, tuyên truyền nội dung cải cách chính sách tiền lương và bảo hiểm 

xã hội theo Nghị quyết số 27/NQ/TW và Nghị quyết số 28/NQ/TW 

 

Nhằm thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền nội dung cải cách 

chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27/NQ/TW và 

Nghị quyết số 28/NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), 

UBND quận xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Nghị quyết số 27/NQ/TW và 

Nghị quyết số 28/NQ/TW trên địa bàn quận, cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Triển khai thực hiện phổ biến, tuyên truyền có hiệu quả việc cải cách 

chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27/NQ/TW và 

Nghị quyết số 28/NQ/TW cho người lao động, người sử dụng lao động tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn quận, tạo động lực nâng cao năng suất và hiệu quả 

làm việc của người lao động, góp phần quan trọng thực hiện tiến bộ và công 

bằng xã hội 

2. Yêu cầu 

Việc tổ chức tuyên truyền các chính sách về lao động, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội theo Nghị quyết của Đảng phải kết hợp tăng cường các biện pháp 

phòng ngừa, đảm bảo an ninh trật tự công cộng, không làm ảnh hưởng đến hoạt 

động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn quận. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

Đẩy mạnh tuyên truyền thiết thực, hiệu quả các nội dung thực hiện 

Nghị quyết số 27/NQ/TW và Nghị quyết số 28/NQ/TW  

- Đối với Nghị quyết số 27-NQ/TW: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức về quan điểm, mục tiêu, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung 

của cải cách chính sách tiền lương đôi với cán bộ, công chức, viên chức, lực 

lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Nâng cao nhận thức, 

đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm, tạo sự đồng thuận cao ở các cấp, các 

ngành, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, người hưởng lương và toàn 

xã hội trong việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà 

nước về chính sách tiền lương. 

- Đối với Nghị quyết số 28-NQ/TW: Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt 

trận, hội đoàn thể tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thông tin, 
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tuyên truyền; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm xã hội tạo sức hút, hấp dẫn để cán bộ, đảng viên, nhân 

dân hiểu rõ sự cần thiết,lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của 

cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong việc thực 

hiện chính sách bảo hiểm xã hội. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Văn hóa Thông tin quận và Đài Truyền thanh quận 

Tuyên truyền sâu rộng về quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách chính 

sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị 

quyết số 28-NQ/TW trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Đề nghị Liên đoàn Lao động quận 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo 

hiểm xã hội quận , đơn vị liên quan tổ chức đối thoại với công nhân lao động về 

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong việc cải cách tiền lương 

và bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị quyết số 28-

NQ/TW. 

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở theo dõi, nắm chắc tình hình lao động, vận 

động người lao động chấp hành tốt nội quy lao động, không tự ý nghỉ việc, 

ngừng việc làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp; đề xuất kịp thời các giải pháp để ngăn chặn, phòng ngừa người lao động 

tụ tập, đình công, lãng công, ngừng việc tập thể. 

3. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về nội dung cải 

cách chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW 

và Nghị quyết số 28-NQ/TW; đề xuất kịp thời các giải pháp để ngăn chặn, 

phòng ngừa người lao động tụ tập, đình công, lãng công, ngừng việc tập thể. 

4. Bảo hiểm xã hội quận 

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền về nội dung cải 

cách về bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 28-NQ/TW. 

5. Công an quận 

Chỉ đạo công an phường tăng cường theo dõi, nắm tình hình người lao 

động, có biện pháp giữ tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn quận. Phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý kiên quyết, kịp thời các hành vi quá khích, kích động lôi kéo 

ngừa người lao động tụ tập, đình công, lãng công, ngừng việc gây mất an ninh, 

trật tự trên địa bàn. 

6. UBND các phường 

Tuyên truyền, phổ biến về quan điểm, mục tiêu, nội dung cải cách chính 

sách tiền lương và bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27-NQ/TW và Nghị 

quyết số 28-NQ/TW cho người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh 
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nghiệp trên địa bàn phường. 

Trên đây là Kế hoạch phổ biến, tuyên truyền nội dung cải cách chính sách 

tiền lương và bảo hiểm xã hội theo Nghị quyết số 27/NQ/TW và Nghị quyết số 

28/NQ/TW trên địa bàn quận Cẩm Lệ./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Quận ủy, TT HĐND quận; 

- Ban Tuyên giáo quận ủy; 

- VP HĐND và UBND quận; 

- UBMTTQVN quận; 

- Các ngành, hội, đoàn thể; 

- UBND các phường; 

- Lưu: VT, LĐTBXH Lâm.25. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

                Trần Văn Phi 
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