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BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam (1/7) 

(Ban hành kèm theo Kế hoạch Tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày BHYT Việt Nam (1/7)  

số            /KH-BHXH ngày       tháng     năm 2019) 
 

Stt Nội dung công việc 
Thời gian Đơn vị thực hiện 

Sản phẩm 
Ghi 

chú Bắt đầu Kết thúc Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

1 

Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin định 

kỳ về BHYT và thông tin những hoạt 

động hướng tới kỷ niệm Ngày BHYT 

Việt Nam 1/7 

Tháng 6/2019 
Trung tâm  

Truyền thông 

Văn phòng; Các đơn vị 

nghiệp vụ; Các cơ quan 

truyền thông báo chí 

Hội nghị, tài liệu 

cung cấp thông tin 

tại Hội nghị 
 

2 

Phối hợp với các cơ quan truyền thông 

báo chí ở Trung ương tăng cường thực 

hiện các tin, bài, phóng sự, tọa đàm,…. 

Tháng 

6/2019 

Tháng 

7/2019 

Trung tâm  

Truyền thông 

Các đơn vị nghiệp vụ; 

BHXH các tỉnh, thành 

phố; Các cơ quan 

truyền thông báo chí 

Tin, bài, phóng sự, 

chương trình,... 
 

3 

Phối hợp với các cơ quan truyền thông 

báo chí tại các địa phương tăng cường 

thực hiện các tin, bài, chuyên trang, 

chuyên mục,…. 

Tháng 

6/2019 

Tháng 

7/2019 

BHXH các tỉnh, 

thành phố 

Các cơ quan truyền 

thông báo chí tại địa 

phương 

Tin, bài, chuyên 

trang, chuyên mục,... 
 

4 

Tổ chức tuyên truyền trên các phương 

tiện truyền thông của Ngành Báo BHXH, 

Tạp chí BHXH, Cổng TTĐT BHXH Việt 

Nam và fanpage BHXH Việt Nam 

Tháng 

6/2019 

Tháng 

7/2019 

Trung tâm  

Truyền thông; 

Báo BHXH;  

Tạp chí BHXH 

Các đơn vị nghiệp vụ; 

BHXH các tỉnh,  

thành phố 

Tin, bài, chuyên 

trang, chuyên mục, 

chuyên đề,... 

 

5 
Tổ chức tuyên truyền trên các Cổng/trang 

TTĐT BHXH các tỉnh, thành phố 
Tháng 

6/2019 

Tháng 

7/2019 

BHXH các tỉnh, 

thành phố 
 Tin, bài,...  



6 

Tổ chức gặp gỡ phóng viên, biên tập viên 

chuyên trách về BHXH, BHYT của các 

cơ quan báo chí nhân Ngày Báo chí cách 

mạng Việt Nam 21/6 và Bảo hiểm y tế 

Việt Nam 1/7 

Tuần thứ 2 tháng 6 
Trung tâm  

Truyền thông 

Văn phòng; Các đơn vị 

nghiệp vụ; Các cơ quan 

truyền thông báo chí 

Hội nghị 

 

7 

Phối hợp với các đơn vị bộ, ban, ngành, tổ 

chức chính trị - xã hội tuyên truyền vận 

động tham gia BHYT cho các nhóm đối 

tượng 

    

  

7.1 

Phối hợp với Vụ Tuyên truyền và Vụ Báo 

chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Trung 

ương) định hướng nội dung tuyên truyền 

chính sách BHYT tại Hội nghị cung cấp và 

định hướng thông tin cho các Tổng biên tập 

các cơ quan báo chí. 

Tháng 6/2019 
Trung tâm  

Truyền thông 

Vụ Tuyên truyền; 

 Vụ Báo chí - Xuất bản; 

Ban THCS BHYT 

Tài liệu cung cấp tại 

Hội nghị 

 

7.2 

Phối hợp với Trung tâm Thông tin công tác 

tuyên giáo (Ban Tuyên giáo Trung ương) tổ 

chức báo cáo chuyên đề về kết quả thực 

hiện chính sách BHYT 06 tháng đầu năm 

2019 tại Hội nghị báo cáo viên  

Tháng 6/2019 
Trung tâm  

Truyền thông 

Trung tâm Thông tin 

công tác tuyên giáo;  

Ban THCS BHYT 

Báo cáo chuyên đề 

 

8 Biên soạn các ấn phẩm tuyên truyền,… 
Tháng 

6/2019 

Tháng 

7/2019 

Trung tâm 

Truyền thông 

Các đơn vị nghiệp vụ; 

BHXH các tỉnh,  

thành phố 

  

9 

Tổ chức treo các băng zôn, khẩu hiệu 

tuyên truyền về Ngày BHYT Việt 

Nam 1/7 

Ngày 

25/6/2019  

Ngày 

05/7/2019 

BHXH Việt Nam, 

BHXH các tỉnh, 

thành phố 

Trung tâm  

Truyền thông 

Các băng zôn, khẩu 

hiệu,... 
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