
TT Các hoạt động thông tin, truyền thông Đơn vị tính Tháng …..
Lũy kế đến thời 

điểm báo cáo
Ghi chú

1
Tổng số đơn vị sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội ký

hợp đồng phối hợp tuyên truyền
Số đơn vị

Bao gồm cả Bưu điện; UBND 

các quận, huyện, xã phường 

tính là 01 đầu mối

2 Tổng số hội nghị tập huấn, tư vấn, đối thoại, hội thảo,…

- Tổng số cuộc Cuộc

- Tổng số người tham dự Người

3 Phối hợp với các cơ quan truyền thông

Chuyên 

trang, chuyên 

mục

Tin, bài, 

phóng sự,...

Bao gồm cả tin, bài, phóng 

sự,…trong chuyên trang, 

chuyên mục

3.2 Tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở
Số lần phát 

thanh

4 Tuyên truyền trực quan, in và phát hành các ấn phẩm

Tổng số lượng ấn phẩm đã in ấn, phát hành (tờ rơi, tờ gấp, Pano, áp phích,

Băng rôn, khẩu hiệu, bảng led, lịch,…)
Cái

Bao gồm cả ấn phẩm do BHXH 

VN cung cấp

5 Hoạt động của Website BHXH tỉnh

5.1 Số lượng tin, bài Tin, bài

5.2 Số lượng ảnh Ảnh

5.3 Số lượng văn bản liên quan đến CSPL BHXH, BHTN, BHYT Văn bản

5.4 Số lượng câu trả lời bạn đọc Câu
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Số liệu bao gồm các HN phối 

hợp với các sở, ngành, hội 

đoàn thể, UBND, Bưu điện tổ 

3.1
Tổng số chuyên trang, chuyên mục, chương trình định kỳ, tin, bài, phóng 

sự, tọa đàm,… trên báo, đài (bao gồm cả trung ương, địa phương)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH/TP…………. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO THÁNG

Phụ lục 



6
Các hoạt động tuyên truyền khác (Bản tin nội bộ, Hội thi, tuyên truyền

qua mạng xã hội,…)

- Tuyên truyền nhóm nhỏ Cuộc

- Tuyên truyền qua Bản tin nội bộ Cuốn

………………..

7

Tổ chức các hội nghị đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng

nhằm nâng cao chất lượng hoạt động cho đội ngũ cán bộ, cộng tác

viên, nhân viên ĐLT

Hội nghị

8 Công tác chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn BHXH cấp quận, huyện

- Số văn bản ban hành Văn bản

- Số lần kiểm tra, hướng dẫn Cuộc

- Số đơn vị được kiểm tra, hướng dẫn Đơn vị

* Lưu ý: Báo cáo tháng gửi trước ngày 28 hằng tháng.


