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PHỤ LỤC 02

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

1. Đảng và Nhà nước chăm lo cuộc sống, sức khoẻ Nhân dân thông qua chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 

2. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi an sinh của Nhân dân.

3. Đảng và Nhà nước quyết tâm thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. 

4. Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân. 

5. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trách nhiệm, quyền lợi của tổ chức, cá nhân. 

6. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là nhu cầu thiết yếu của người lao động và Nhân dân. 

7. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để được hưởng lương hưu hàng tháng và chăm sóc sức khỏe khi về già.

8. Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để được chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. 

9. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình.

10. Chính phủ cùng cả nước quyết tâm thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân theo Nghị quyết của Đảng.

11. Chính sách bảo hiểm xã  hội, bảo hiểm y tế là vì quyền lời của Nhân dân, được Nhà nước đảm bảo thực hiện.

12. Hãy tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ngay hôm nay, vì sức khoẻ và sự ổn định cuộc sống của bản thân và gia 

đình. Liên hệ số hotline 1900.9068 hoặc đến đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để được tư vấn, hỗ trợ.
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