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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

DANH MỤC
Các hoạt động thông tin, truyền thông trọng tâm theo từng quý

(Ban hành kèm theo Kế hoạch số       /KH-BHXH ngày     tháng    năm 2019        
 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)
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- Xây dựng Kế hoạch công tác thông 
tin, truyền thông năm 2020 của đơn vị.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch đã 
được phê duyệt.
(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết 
Quý IV)

- Ban hành Kế hoạch.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chính sách 
BHXH, BHYT, BHTN theo kế hoạch được phê duyệt.

Trung tâm Truyền thông; 
Báo BHXH; Tạp chí 
BHXH; BHXH các tỉnh, 
thành phố; BHXH Bộ Quốc 
phòng; BHXH Công an 
Nhân dân

  2

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền 
chính sách BHXH, BHYT, BHTN; 
định hướng dư luận. 
(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết 
Quý IV)

Tổ chức tuyên truyền chủ trương, đường lối của 
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, 
BHYT, BHTN; Kết quả hoạt động của Ngành.Quý I

   3

Hỗ trợ, tư vấn, giải đáp chế độ chính 
sách BHXH, BHYT, BHTN 
(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết 
Quý IV).

- Tổ chức giải đáp thắc mắc của đối tượng thông qua 
hệ thống trả lời tự động (AI CHATBOT); qua Tổng 
đài; thông qua các chuyên mục giải đáp của Báo, Tạp 
chí của Ngành, Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt 
Nam, Fanpage, Cổng/trang thông tin điện tử của 
BHXH các tỉnh, thành phố,…
- Tổ chức Hội nghị giao lưu trực tuyến trên cổng/trang 
thông tin điện tử của BHXH Việt Nam và của BHXH 
các tỉnh, thành phố.

Trung tâm Truyền thông; 
Báo BHXH; Tạp chí BHXH; 
BHXH các tỉnh, thành phố.

Phụ lục 01
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Tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm 25 
năm Ngày thành lập BHXH Việt 
Nam (16/2/1995-16/02/2020)

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí tăng 
cường lượng tin, bài, chuyên mục, phóng sự,... trên 
các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan 
trên các trục đường phố chính của thành phố, thị 
xã, thị trấn, trụ sở cơ quan BHXH các cấp.
- Các hoạt động tuyên truyền khác theo Kế hoạch 
số 1740/KH-BHXH ngày 22/5/2019 về truyền 
thông kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt 
Nam

Trung tâm Truyền thông; 
Văn phòng; Báo BHXH; 
Tạp chí BHXH; BHXH các 
tỉnh, thành phố; BHXH các 
quận, huyện, thị xã.
Các cơ quan truyền thông ở 
trung ương và địa phương.

  5

Xây dựng kế hoạch phối hợp tuyên 
truyền chính sách BHXH, BHYT 
năm 2020 với các bộ, ban, ngành, 
đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội 
các cấp; các cơ quan truyền thông 
báo chí ở trung ương và địa phương.

Tham mưu nội dung, hình thức, dự toán kinh phí tổ 
chức các hoạt động phối hợp tuyên truyền trình Lãnh 
đạo phê duyệt.

Trung tâm Truyền thông; 
BHXH các tỉnh, thành phố.

  6 Công tác sản xuất các ấn phẩm 
tuyên truyền

- Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Ngành phê duyệt.
- Tổ chức biên soạn nội dung, xây dựng market các 
ấn phẩm.

Trung tâm Truyền thông chủ 
trì phối hợp với các Ban 
nghiệp vụ.

  7
Công tác kiểm tra, hướng dẫn 
nghiệp vụ công tác thông tin, 
truyền thông năm 2020

Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Ngành phê duyệt Trung tâm Truyền thông

Quý I

  8

Tổ chức cung cấp thông tin định 
kỳ, đột xuất về chính sách, pháp 
luật BHXH, BHYT, BHTN 
(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết 
Quý IV)

Cung cấp thông tin qua tổ chức hội nghị, email, văn 
bản,...

Trung tâm Truyền thông chủ 
trì phối hợp với các Ban 
nghiệp vụ, các cơ quan 
truyền thông báo chí
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- Tổng kết công tác tuyên truyền năm 2019, 
triển khai nhiệm vụ năm 2020.
- Tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền 
thông cho lãnh đạo, cán bộ chuyên trách 
tuyên truyền của BHXH các tỉnh, thành phố.
(Nhiệm vụ này thực hiện trong Quý I và Quý II)

Tổ chức 02 Hội nghị tổng kết công tác tuyên 
truyền năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 
và tập huấn nghiệp vụ thông tin, truyền thông tại 
02 miền Nam, Bắc (tổ chức lồng ghép 2 nội 
dung trong 1 hội nghị).

Trung tâm Truyền thông; 
BHXH các tỉnh, thành phố.
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Bồi dưỡng kiến thức về BHXH, BHYT 
cho phóng viên, biên tập viên chuyên 
trách BHXH, BHYT thuộc các cơ quan 
thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương.
(Nhiệm vụ này thực hiện trong Quý I và Quý II)

Tổ chức 03 hội nghị tập huấn, trong đó: 
- 01 Hội nghị đối với phóng viên, biên tập 
viên chuyên trách BHXH, BHYT các cơ quan 
báo chí Trung ương; 
- 02 Hội nghị đối với phóng viên, biên tập 
viên chuyên trách BHXH, BHYT các cơ quan 
báo chí địa phương (miền Bắc, miền Nam).

Trung tâm Truyền thông chủ 
trì phối hợp với các Ban 
nghiệp vụ, BHXH tỉnh, 
thành phố (đơn vị đăng cai).

  11
Thông tin về các dịch vụ hỗ trợ người dân 
và doanh nghiệp. 
(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV)

Kịp thời thông tin về các dịch vụ hỗ trợ người 
dân và doanh nghiệp mà BHXH Việt Nam 
đang thực hiện.

Trung tâm Truyền thông chủ 
trì phối hợp với Trung tâm 
Công nghệ thông tin.

 Quý I

  12

Truyền thông qua các phương tiện thông 
tin đại chúng của Ngành: Báo BHXH; Tạp 
chí BHXH; Cổng Thông tin điện tử BHXH 
Việt Nam; Fanpage; Cổng/Trang thông tin 
điện tử BHXH các tỉnh, thành phố.
(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV)

- Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội 
dung, hình thức; mở chuyên trang, chuyên 
mục tăng cường lượng tin, bài trên Báo 
BHXH; Tạp chí BHXH; Cổng Thông tin điện 
tử BHXH Việt Nam (phiên bản tiếng Việt, 
tiếng Anh); Fanpage; cổng/trang Thông tin 
điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố. 
- Duy trì, mở rộng đội ngũ cộng tác viên.

Trung tâm Truyền thông; 
Báo BHXH; Tạp chí BHXH; 
BHXH các tỉnh, thành phố.
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Triển khai tổ chức các hoạt động phối hợp 
tuyên truyền với các bộ, ban, ngành, đoàn 
thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp;  các 
cơ quan truyền thông, báo chí ở trung 
ương và địa phương theo nội dung đã ký 
trong hợp đồng. 
(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV)

- Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị 
tổ chức các hoạt động tuyên truyền.
- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các đơn vị phối 
hợp thực hiện hợp đồng đã ký kết đúng mục 
đích, nội dung, tiến độ và hiệu quả.

Trung tâm Truyền thông; 
BHXH các tỉnh, thành phố; 
Các đơn vị bộ, ngành, báo 
đài phối hợp.

2

Trang bị kiến thức, kỹ năng truyền thông 
về BHXH, BHYT cho đội ngũ cán bộ đại 
lý thu trên phạm vi toàn quốc. 
(Nhiệm vụ này thực hiện đến hết Quý IV)

Tổ chức Hội nghị tập huấn cho các Đại lý thu.
(Phối hợp với Bưu điện, Hội Nông dân, Hội 
Phụ nữ,... tổ chức các hội nghị tập huấn, trang 
bị kiến thức, cập nhật thông tin mới về chế độ, 
chính sách BHXH, BHYT; bồi dưỡng kỹ năng 
truyền thông phát triển đối tượng tham gia 
BHXH tự nguyện đối với nhân viên đại lý thu).

BHXH các tỉnh, thành phố

3

Tổng kết, đánh giá kết quả công tác tuyên 
truyền thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW 
của Bộ Chính trị giai đoạn 2012-2020 khi 
có hướng dẫn của Ban Tuyên giáo 
Trung ương.
(Nhiệm vụ thực hiện đến hết Quý IV)

- Xây dựng văn bản hướng dẫn, tổng kết đánh giá 
công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 
21-NQ/TW giai đoạn 2012-2020, trình Lãnh 
đạo Ngành phê duyệt.
- Tổ chức thực hiện theo sự phê duyệt của lãnh 
đạo Ngành.

Quý II

4

Khảo sát, đánh giá kết quả 02 năm triển khai 
công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 
số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII về “Cải 
cách chính sách BHXH”. 
(Nhiệm vụ này thực hiện đến Quý III)

- Xây dựng Kế hoạch đánh giá kết quả 02 năm 
công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 
28-NQ/TW ngày 23/5/2018.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch theo phê duyệt 
Lãnh đạo Ngành. 

Trung tâm Truyền thông, 
phối hợp Vụ Tuyên truyền, 
Ban Tuyên giáo Trung ương;
BHXH các tỉnh, thành phố
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5 Tổ chức sản xuất và phát hành các ấn 
phẩm tuyên truyền Tổ chức in ấn, phát hành Trung tâm Truyền thông; 

BHXH các tỉnh, thành phố

Quý II

6
Tuyên truyền nhân tháng vận động triển 
khai BHXH toàn dân (tháng 5); Ngày 
BHYT Việt Nam (1/7)

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo 
chí tăng cường lượng tin, bài, chuyên mục, 
phóng sự,... về chính sách,  pháp luật BHYT, 
BHXH tự nguyện.
- Tuyên truyền sự kiện chào mừng Ngày 
BHYT Việt Nam (01/7).
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan 
(treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về BHYT, 
BHXH tự nguyện trên các trục đường phố chính 
của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ, trụ sở cơ 
quan BHXH các cấp, các cơ sở KCB BHYT trên 
địa bàn); các đội tuyên truyền lưu động.

Trung tâm Truyền thông, 
Văn phòng; BHXH các tỉnh, 
thành phố; BHXH các quận, 
huyện, thị xã; BHXH Công 
An nhân dân; BHXH Bộ 
Quốc phòng

Quý III 1
Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về 
chính sách BHYT đối với HSSV.

- Phối hợp với ngành Giáo dục - Đào tạo, các 
trường phổ thông, trường đại học, cao đẳng, 
Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, Hội phụ huynh 
học sinh tuyên truyền trực quan, phát hành ấn 
phẩm; tổ chức các hội nghị, tập huấn,...tuyên 
truyền chính sách BHYT HSSV.
- Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo 
chí tăng cường lượng tin, bài, chuyên mục, 
phóng sự,... về chính sách,  pháp luật BHYT HSSV.

Trung tâm Truyền thông; 
BHXH các tỉnh, thành phố.
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2

Sản xuất Lịch tuyên truyền năm 2021
(Nhiệm vụ này thực hiện từ Quý III đến 
tháng 11 của  Quý IV)

- Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Ngành phê 
duyệt
- Tổ chức thiết kế market, in, phát hành theo 
kế hoạch được phê duyệt.

Trung tâm Truyền thông; 
Các đơn vị trực thuộc 
BHXH Việt Nam; BHXH 
các tỉnh, thành phố.

Quý III

3

Tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ 
công tác thông tin, truyền thông năm 2020 
(Nhiệm vụ này thực hiện từ Quý III đến 
tháng 11 của  Quý IV)

- Thực hiện kiểm tra BHXH các tỉnh theo Kế 
hoạch đã được ban hành.
- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra trình 
Lãnh đạo Ngành.

-Trung tâm Truyền thông,
- BHXH các tỉnh, thành phố. 

1
Tổng kết công tác thông tin, truyền thông 
năm 2020.

Xây dựng báo cáo tổng hợp, đánh giá, báo cáo 
kết quả công tác thông tin, truyền thông năm 
2020 của đơn vị

Trung tâm Truyền thông;  
BHXH các tỉnh, thành phố.

2

Tổng kết các hoạt động phối hợp tuyên 
truyền với các đơn vị bộ, ngành, tổ chức 
chính trị - xã hội; các cơ quan thông tấn báo 
chí ở trung ương và địa phương.

- Rà soát, nghiệm thu kết quả thực hiện các 
công việc theo nội dung đã ký trong hợp đồng;
- Thanh lý Hợp đồng.
- Định hướng công tác phối hợp tuyên truyền 
năm 2021.

Trung tâm Truyền thông;  
BHXH các tỉnh, thành phố.

3
Xây dựng Kế hoạch thông tin, truyền thông 
năm 2021 của Ngành.

Xây dựng Kế hoạch trình Lãnh đạo Ngành phê 
duyệt

Quý IV

4

Xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng 
kết công tác tuyên truyền năm 2020, triển 
khai nhiệm vụ năm 2021 và tập huấn nghiệp 
vụ thông tin, truyền thông tại 02 miền Nam, 
Bắc (tổ chức lồng ghép 2 nội dung trong 1 
hội nghị).

Xây dựng Kế hoạch trình Lãnh đạo Ngành phê 
duyệt

Trung tâm Truyền thông.
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