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SẢN PHẨM TRUYỀN THÔNG ONLINE VỀ CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT
(Kèm theo Công văn số:         /BHXH-TT ngày       /      / 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

I. Các tin, phóng sự, chương trình được phát sóng trên Kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam (vtv.vn), 

(nhandaovtv.vn)

1. Chương trình Quốc hội với cử tri xoay quanh giá trị nhân văn của chính sách BHXH, và công tác quản lý quỹ 
BHXH an toàn, minh bạch, hiệu quả. Phát sóng ngày 28/9/2020.

https://vtv.vn/video/quoc-hoi-voi-cu-tri-28-9-2020-462227.htm
2. Chương trình Quốc gia số về dịch vụ công của Ngành BHXH. Phát sóng ngày 19/9/2020.

https://vtv.vn/video/quoc-gia-so-19-9-2020-460520.htm
3. BHXH Việt Nam - 25 năm vững trụ cột an sinh

https://nhandaovtv.vn/2020/01/06/25-nam-bao-hiem-xa-hoi-viet-nam-vtv1-ngay-06-01-2020/
4. Mô hình “Nhóm phụ nữ tiết kiệm tham gia BHYT”
https://nhandaovtv.vn/2020/08/22/mo-hinh-nhom-phu-nu-tiet-kiem-tham-gia-bhyt/
5. BHXH tự nguyện - Điểm tựa an sinh cho người lao động

https://nhandaovtv.vn/2020/05/25/bhxh-tu-nguyen-diem-tua-an-sinh-cho-nguoi-lao-dong-ngay-25-05-2020/
6. BHXH - Có nên lĩnh trợ cấp 1 lần

https://nhandaovtv.vn/2020/04/27/bhxh-co-nen-linh-tro-cap-1-lan-ngay-27-04-2020/
7. BHYT - Phao cứu sinh cho người nghèo

https://nhandaovtv.vn/2019/11/26/bao-hiem-y-te-phao-cuu-sinh-cho-nguoi-ngheo-vtv1-ngay-26-11-2019/
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8. BHXH tự nguyện - Chỗ dựa vững chắc của người lao động tự do khi về già
https://nhandaovtv.vn/2019/11/11/bhxh-tu-nguyen-cho-dua-cua-nguoi-lao-dong-tu-do-khi-ve-gia-vtv1-ngay-11-11-
2019/

9. Để tuổi hưu trí gánh nhẹ âu lo
https://nhandaovtv.vn/2019/06/10/de-tuoi-huu-tri-ganh-nhe-au-lo-vtv1-ngay-10-6-2019/

10.BHYT - Tấm thẻ vàng của người dân
https://nhandaovtv.vn/2019/02/18/phong-su-baohiemytetamthevangcuanguoidan-14-17-vtv1-18-02-2019/

II. Bài viết đăng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam (dangcongsan.vn)

1.  Người lao động thiệt thòi khi nhận BHXH một lần
http://dangcongsan.vn/bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-vi-an-sinh-xa-hoi/dien-dan/nguoi-lao-dong-thiet-thoi-khi-
nhan-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-552837.html

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động cơ quan thực hiện chính sách BHTN
http://dangcongsan.vn/bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-vi-an-sinh-xa-hoi/tin-tuc/nang-cao-nang-luc-va-hieu-qua-
hoat-dong-co-quan-thuc-hien-chinh-sach-bhtn-556668.html

3. Ngành BHXH đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp
http://dangcongsan.vn/bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-vi-an-sinh-xa-hoi/nganh-bhxh-day-manh-cai-cach-thu-tuc-
hanh-chinh-tao-thuan-loi-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-556831.html

III. Bài viết đăng trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ (media.chinhphu.vn)

1. Nhận BHXH một lần lợi trước mắt, thiệt lâu dài
http://media.chinhphu.vn/video/nhan-bhxh-mot-lan-loi-truoc-mat-thiet-lau-dai-13647

2. BHXH giảm thiểu tác động của đại dịch đến người dân, doanh nghiệp
http://media.chinhphu.vn/video/bhxh-giam-thieu-tac-dong-cua-dai-dich-den-nguoi-dan-doanh-nghiep-13907\

https://nhandaovtv.vn/2019/11/11/bhxh-tu-nguyen-cho-dua-cua-nguoi-lao-dong-tu-do-khi-ve-gia-vtv1-ngay-11-11-2019/
https://nhandaovtv.vn/2019/11/11/bhxh-tu-nguyen-cho-dua-cua-nguoi-lao-dong-tu-do-khi-ve-gia-vtv1-ngay-11-11-2019/
https://nhandaovtv.vn/2019/06/10/de-tuoi-huu-tri-ganh-nhe-au-lo-vtv1-ngay-10-6-2019/
https://nhandaovtv.vn/2019/02/18/phong-su-baohiemytetamthevangcuanguoidan-14-17-vtv1-18-02-2019/
http://dangcongsan.vn/bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-vi-an-sinh-xa-hoi/dien-dan/nguoi-lao-dong-thiet-thoi-khi-nhan-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-552837.html
http://dangcongsan.vn/bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-vi-an-sinh-xa-hoi/dien-dan/nguoi-lao-dong-thiet-thoi-khi-nhan-bao-hiem-xa-hoi-mot-lan-552837.html
http://dangcongsan.vn/bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-vi-an-sinh-xa-hoi/tin-tuc/nang-cao-nang-luc-va-hieu-qua-hoat-dong-co-quan-thuc-hien-chinh-sach-bhtn-556668.html
http://dangcongsan.vn/bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-vi-an-sinh-xa-hoi/tin-tuc/nang-cao-nang-luc-va-hieu-qua-hoat-dong-co-quan-thuc-hien-chinh-sach-bhtn-556668.html
http://dangcongsan.vn/bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-vi-an-sinh-xa-hoi/nganh-bhxh-day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tao-thuan-loi-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-556831.html
http://dangcongsan.vn/bao-hiem-xa-hoi-bao-hiem-y-te-vi-an-sinh-xa-hoi/nganh-bhxh-day-manh-cai-cach-thu-tuc-hanh-chinh-tao-thuan-loi-cho-nguoi-dan-va-doanh-nghiep-556831.html
http://media.chinhphu.vn/video/nhan-bhxh-mot-lan-loi-truoc-mat-thiet-lau-dai-13647
http://media.chinhphu.vn/video/bhxh-giam-thieu-tac-dong-cua-dai-dich-den-nguoi-dan-doanh-nghiep-13907/


IV. Bài viết đăng trên Báo Tin tức Thông tấn xã Việt Nam (baotintuc.vn)

1. Hỗ trợ người lao động bị thất nghiệp vì dịch COVID-19
https://baotintuc.vn/video/ho-tro-nguoi-lao-dong-bi-that-nghiep-vi-dich-covid19-20200326211539510.htm

2. Giảm bớt khó khăn cho Doanh nghiệp và Người lao động
https://baotintuc.vn/long-form/emagazine/ung-pho-voi-dich-covid19-20200331103703397.htm

3. Bài longform: BHYT “gánh vác” chi phí điều trị suốt đời cho người bệnh hiểm nghèo
https://baotintuc.vn/long-form/y-te/bhyt-ganh-vac-chi-phi-dieu-tri-suot-doi-cho-nguoi-benh-hiem-ngheo-
20200916114932066.htm

V. Bài viết đăng trên báo điện tử Vietnamnet (vietnamnet.vn)

1. BHXH Việt Nam nỗ lực đảm bảo an sinh xã hội trong dịch bệnh
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/thi-truong/bhxh-viet-nam-no-luc-dam-bao-an-sinh-xa-hoi-trong-dich-benh-
666016.html

2. Gần 90.000 người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
https://vietnamnet.vn/vn/suc-khoe/gan-90-000-nguoi-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-bhyt-ho-gia-dinh-657682.html

3. Người lao động ngày càng thấm tầm quan trọng tham gia BHXH
https://vietnamnet.vn/vn/goc-nhin/nguoi-lao-dong-ngay-cang-tham-tam-quan-trong-tham-gia-bhxh-645372.html

4. BHXH Việt Nam nỗ lực cùng cả nước chống dịch Covid-19
https://vietnamnet.vn/vn/doi-song/bhxh-viet-nam-no-luc-cung-ca-nuoc-chong-dich-covid-19-627467.html

5. Lĩnh BHXH một lần hay nghỉ hưu sớm đều thiệt thòi
https://vietnamnet.vn/vn/kinh-doanh/tai-chinh/linh-bhxh-mot-lan-hay-nghi-huu-som-deu-thiet-thoi-511813.html

VI. Bài Infographic đăng trên báo điện tử VNExpress (vnexpress.net)

1. “BHXH tự nguyện có lợi ích gì?” 
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https://vnexpress.net/bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-co-loi-ich-gi-4105493.html

VII. Tin, bài viết đăng trên Báo Tiền phong (tienphong.vn)

1. Phát triển BHXH tự nguyện đảm bảo an sinh bền vững
https://www.tienphong.vn/kinh-te/phat-trien-bhxh-tu-nguyen-dam-bao-an-sinh-ben-vung-1681486.tpo

2. Đề xuất tăng hỗ trợ người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
https://www.tienphong.vn/kinh-te/de-xuat-tang-ho-tro-nguoi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen-1709141.tpo

3. Lợi trước mắt thiệt lâu dài khi rút bảo hiểm xã hội 1 lần
https://www.tienphong.vn/kinh-te/loi-truoc-mat-thiet-lau-dai-khi-rut-bao-hiem-xa-hoi-1-lan-1643367.tpo

4. Bệnh nhân chạy thận với “phao cứu sinh” bảo hiểm y tế
https://www.tienphong.vn/suc-khoe/benh-nhan-chay-than-voi-phao-cuu-sinh-bao-hiem-y-te-1420821.tpo

VIII. Tin, bài viết đăng trên Báo Pháp luật Tp. Hồ Chí Minh (plo.vn)

1. Bảo hiểm tự nguyện là chính sách ưu việt của nước ta
https://plo.vn/xa-hoi/bao-hiem-tu-nguyen-la-chinh-sach-uu-viet-cua-nuoc-ta-914437.html 

2. Bảo hiểm xã hội hướng tới nền hành chính phục vụ
 https://plo.vn/xa-hoi/bao-hiem-xa-hoi-huong-toi-nen-hanh-chinh-phuc-vu-912713.html 

3. Góp 5 ngàn đồng/ngày, nông dân được hưởng lương hưu
https://plo.vn/xa-hoi/gop-5-ngan-dong-ngay-nong-dan-duoc-huong-luong-huu-932117.html
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