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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 4217/KH-BHXH ngày 29 tháng 12 năm 2020
của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam)

Đơn vị thực hiệnT
T Nội dung công việc Hình thức tổ chức Thời gian 

thực hiện Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Ghi 
chú

- Ban hành Kế hoạch. Quý I

1

Xây dựng và triển khai Kế 
hoạch công tác thông tin, 
truyền thông năm 2021 của 
đơn vị.

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

Quý I-IV

- Trung tâm Truyền thông;
- Tạp chí BHXH;
- BHXH các tỉnh, thành 
phố; BHXH Bộ Quốc 
phòng; BHXH CAND

Các đơn vị liên quan
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Truyền thông qua các 
phương tiện thông tin đại 
chúng của Ngành; định 
hướng dư luận

- Mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường lượng 
tin, bài, video,…
- Đẩy mạnh sản xuất thông tin theo hướng đa 
phương tiện: video, infographic,… để tăng tính 
trực quan, tương tác với người đọc.
- Tăng cường tổ chức các hình thức truyền thông, các 
chuyên mục có tính tương tác cao như: Hỏi đáp, Giao 
lưu trực tuyến, Tọa đàm, Đối thoại trực tuyến...
- Sản xuất một số sản phẩm truyền thông thiết kế 
phù hợp với đặc thù của mạng xã hội.

Quý I-IV Trung tâm Truyền thông.
- Tạp chí BHXH;
- BHXH các tỉnh, 
thành phố.
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Tuyên truyền nhân dịp kỷ 
niệm 26 năm Ngày thành 
lập BHXH Việt Nam 
(16/2/1995-16/02/2021)

- Tăng cường lượng tin, bài, chuyên mục, phóng 
sự,… trên các phương tiện thông tin đại chúng trong 
và ngoài Ngành 
- Tuyên truyền trực quan trên các trục đường phố 
chính của thành phố, thị xã, thị trấn, nơi đông 
người qua lại, trụ sở cơ quan BHXH các cấp.

Quý I

- Trung tâm Truyền thông;
-  Tạp chí BHXH; 
- BHXH các tỉnh, thành 
phố; BHXH các quận, 
huyện, thị xã.

- Văn phòng; 
- Các cơ quan truyền 
thông ở trung ương 
và địa phương.

Phụ lục 01
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Đơn vị thực hiệnT
T Nội dung công việc Hình thức tổ chức Thời gian

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Ghi 
chú
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- Tổng kết công tác tuyên 
truyền năm 2020, triển 
khai nhiệm vụ năm 2021.
- Tập huấn nghiệp vụ 
thông tin, truyền thông cho 
lãnh đạo, cán bộ chuyên 
trách tuyên truyền của 
BHXH các tỉnh, thành phố.

Tổ chức 02 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).

Quý I-II Trung tâm Truyền thông BHXH các tỉnh, 
thành phố.
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Công tác phối hợp 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 
tuyên truyền chính sách  
BHXH, BHTN,  BHYT

- Tham mưu nội dung, hình thức, dự toán kinh phí 
tổ chức các hoạt động phối hợp tuyên truyền trình 
Lãnh đạo phê duyệt.
- Kiểm tra, đôn đốc, giám sát các đơn vị phối hợp 
thực hiện hợp đồng đã ký kết.
- Phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các đơn vị tổ chức 
các hoạt động tuyên truyền.

Quý I-IV
- Trung tâm Truyền thông; 
- BHXH các tỉnh, thành 
phố.

- Các bộ ngành, đoàn 
thể, tổ chức chính trị 
- xã hội các cấp; 
- Các cơ quan thông 
tấn, báo chí Trung 
ương và địa phương. 

Xây dựng kế hoạch trình lãnh đạo Ngành phê duyệt Quý I
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Công tác kiểm tra, hướng 
dẫn nghiệp vụ công tác 
thông tin, truyền thông 
năm 2021

- Triển khai kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại 
BHXH các tỉnh theo Kế hoạch đã được ban hành.
- Xây dựng báo cáo kết quả kiểm tra, hướng dẫn 
trình Lãnh đạo Ngành.

Quý I-IV
Trung tâm Truyền thông BHXH các tỉnh, 

thành phố

- Ban hành Kế hoạch trình lãnh đạo Ngành phê 
duyệt. Quý I Trung tâm Truyền thông 

- Các Ban nghiệp vụ; 
- BHXH các tỉnh, 
thành phố; 

- Tổ chức biên tập, in ấn, phát hành và đăng tải 
các tờ rơi, tờ gấp, bài truyền thanh cơ sở, motion 
infographic, video clips,...  theo kế hoạch đã được 
phê duyệt.

Quý I-IV7 Sản xuất  và phát hành các 
ấn phẩm thông

-  Sản xuất Lịch tuyên truyền năm 2022. Quý III - 
Tháng 11

Trung tâm Truyền thông
- Các Ban nghiệp vụ;
- Các cơ quan báo chí 
điện tử, báo hình.
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Đơn vị thực hiệnT
T Nội dung công việc Hình thức tổ chức Thời gian

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Ghi 
chú

8 Kiểm soát thông tin về  
BHXH, BHTN,  BHYT

- Hằng ngày, theo dõi, tổng hợp, phân tích thông tin 
trên báo chí và dư luận xã hội về tổ chức thực hiện 
chính sách  BHXH, BHTN,  BHYT để phục vụ công 
tác lãnh đạo, điều hành của Lãnh đạo Ngành;
- Kịp thời đề xuất các giải pháp truyền thông phù hợp

Quý I - IV
- Trung tâm Truyền thông
- Tạp chí BHXH

9
Tuyên truyền thông qua 
các hoạt động chăm sóc 
khách hàng

Tuyên truyền qua tổng đài điện thoại, hệ thống trả 
lời tự động, email; hỗ trợ khách hàng thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực  BHXH, BHTN,  
BHYT ,…

Quý I - IV Trung tâm dịch vụ hỗ trợ, 
chăm sóc khách hàng Các đơn vị liên quan

- Ban hành Kế hoạch. Quý II
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Xây dựng và triển khai Kế 
hoạch tổ chức Hội thi tuyên 
truyền viên BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình

- Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình theo kế hoạch được 
phê duyệt.

Quý III - 
Tháng 10 

Trung tâm Truyền thông BHXH các tỉnh, 
thành phố.
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Tổ chức cung cấp thông tin 
định kỳ, đột xuất về chính 
sách, pháp luật  BHXH, 
BHTN,  BHYT

Cung cấp thông tin qua tổ chức hội nghị, email, 
văn bản,... Quý I - IV Trung tâm Truyền thông

- Các Ban nghiệp vụ; 
- Các cơ quan thông 
tấn báo chí Trung 
ương, địa phương
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Trang bị kiến thức, kỹ 
năng truyền thông về 
BHXH, BHYT cho đội 
ngũ cán bộ đại lý thu trên 
phạm vi toàn quốc.

Tổ chức Hội nghị tập huấn cho các Đại lý thu 
nhằm 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, BHYT hộ gia đình đối với nhân 
viên đại lý thu

Quý I - IV BHXH các tỉnh, thành phố

Bưu điện, Hội Nông 
dân, Hội Phụ nữ, các 
Đại lý thu BHXH, 
BHYT,…
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Tổ chức Hội nghị Tập huấn 
trang bị kiến thức về BHXH, 
BHYT cho phóng viên, biên 
tập viên chuyên trách thuộc 
các cơ quan thông tấn báo 
chí Trung ương, Hà Nội, 
TP.Hồ Chí Minh.

Trong đó tổ chức:
- 01 Hội nghị tập huấn cho phóng viên, biên tập viên.
- 01 Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm truyền thông 
vận động, phát triển BHXH tự nguyện, BHYT hộ 
gia đình. 
- Chương trình thực tế cho phóng viên, biên tập viên.

Quý II Trung tâm Truyền thông

- Các Ban nghiệp vụ; 
- BHXH tỉnh, thành 
phố - nơi đăng cai tổ 
chức Hội nghị; 
- Các cơ quan thông 
tấn báo chí
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Đơn vị thực hiện
TT Nội dung công việc Hình thức tổ chức Thời gian

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp
Ghi 
chú

Tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm về 
chính sách, pháp luật BHYT, BHXH tự 
nguyện (cung cấp thông tin qua tổ chức 
hội nghị, email, văn bản,…)

Quý II - 
Tháng 7 Trung tâm Truyền thông

Các cơ quan thông 
tấn, báo chí Trung 
ương và địa phương. 

Tuyên truyền sự kiện chào mừng tháng 
vận động triển khai BHXH toàn dân 
(tháng 5); Ngày BHYT Việt Nam (01/7).

Quý II - 
Tháng 7 

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

- Văn phòng; 
- Các cơ quan thông 
tấn, báo chí Trung 
ương và địa phương. 

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực 
quan 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

Quý II - 
Tháng 7 

BHXH các tỉnh, thành 
phố; các quận, huyện, thị 
xã; BHXH Công An nhân 
dân; BHXH Bộ Quốc 
phòng;
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Tuyên truyền nhân tháng vận 
động triển khai BHXH toàn 
dân (tháng 5); Ngày BHYT 
Việt Nam (1/7).

Tổ chức Lễ ra quân
Quý II - 
Tháng 7 

- Trung tâm Truyền thông; 
- BHXH các tỉnh, thành 
phố, các quận, huyện, thị xã

Tổng Công ty Bưu 
điện Việt Nam

Tuyên truyền trực quan về BHYT HSSV 
trên các trục đường phố chính của thành 
phố, thị xã, thị trấn, nơi đông người qua 
lại, trụ sở cơ quan BHXH các cấp.

- Trung tâm Truyền thông;
- BHXH các tỉnh, thành 
phố, các quận, huyện, thị xã

Tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả triển 
khai BHYT HSSV năm học 2020-2021 và 
triển khai thực hiện BHYT HSSV năm 
học 2021-2022. 

BHXH các tỉnh, thành phố.

Sở Giáo dục - Đào 
tạo, các trường học, 
Đoàn thanh niên, Hội 
sinh viên, Hội phụ 
huynh học sinh,…
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Tổ chức đợt tuyên truyền cao 
điểm về chính sách BHYT 
đối với HSSV.

Tăng cường lượng tin, bài, chuyên mục, 
phóng sự,… về chính sách, pháp luật 
BHYT HSSV trên các phương tiện thông 
tin đại chúng trong và ngoài Ngành 

Quý III

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

Các cơ quan thông 
tấn báo chí Trung 
ương và địa phương
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Đơn vị thực hiện
TT Nội dung công việc Hình thức tổ chức Thời gian

Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp

Ghi 
chú
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Tổ chức đợt tuyên truyền cao 
điểm giai đoạn nước rút, thi 
đua hoàn thành các chỉ tiêu, 
nhiệm vụ được giao

Tăng cường tổ chức các hội nghị tuyên 
truyền, tư vấn, đối thoại trực tiếp; tuyên 
truyền, vận động trực tiếp đến từng gia 
đình, khu dân cư, cơ sở kinh doanh, địa 
điểm công cộng,…

Tháng 10 BHXH các tỉnh, thành phố
Các sở, ban, ngành, 
đoàn thể và các đơn 
vị có liên quan

Chương trình thực tế đợt 1 Quý III
17

Tổ chức chương trình đi thực 
tế cho đội ngũ phóng viên 
chuyên trách BHXH, BHYT 
tại một số địa phương Chương trình thực tế đợt 2 Tháng 10-11 

- Trung tâm Truyền thông.
BHXH các tỉnh, thành 
phố nơi tổ chức chương 
trình thực tế; Các cơ 
quan thông tấn báo chí

18 Tổng kết công tác thông tin, 
truyền thông năm 2021

Xây dựng báo cáo đánh giá tổng hợp, 
đánh giá, báo cáo kết quả công tác thông 
tin, truyền thông năm 2021 của đơn vị.  

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

19

Tổng kết công tác phối hợp 
tuyên truyền với các đơn vị bộ, 
ngành, tổ chức chính trị - xã 
hội các cấp; các cơ quan thông 
tấn báo chí Trung ương, 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 2022.

Quý IV

- Trung tâm Truyền thông
- BHXH các tỉnh, thành 
phố, các quận, huyện, thị 
xã

- Các bộ, ngành, đoàn 
thể, tổ chức chính trị - 
xã hội các cấp; 
- Các cơ quan thông 
tấn báo chí Trung 
ương, địa phương
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Xây dựng Kế hoạch thông 
tin, truyền thông năm 2022 
của Ngành. 

Xây dựng Kế hoạch trình Lãnh đạo Ngành 
phê duyệt. Quý IV Trung tâm Truyền thông Các Ban nghiệp vụ.
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Xây dựng Kế hoạch tổ chức 
Hội nghị tổng kết công tác 
tuyên truyền năm 2021, triển 
khai nhiệm vụ năm 2022 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 Quý IV

Trung tâm Truyền thông
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