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KẾ HOẠCH
Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2022
Căn cứ Quy chế phối hợp số 1981/QCPH-BHXH-STTTT ngày 26/11/2021
giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang giai
đoạn 2021 – 2025;
Căn cứ Kế hoạch số 228/KHPH-BHXH-STTTT ngày 15/02/2022 Kế hoạch
phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh và Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An
Giang năm 2022.
Sở Thông tin và Truyền thông An Giang xây dựng Kế hoạch triển khai
thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế (BHXH, BHYT) năm 2022 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
- Nhằm triển khai nhiệm vụ, trách nhiệm của Sở Thông tin và Truyền thông
trong Chương trình, Kế hoạch phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh trong hoạt
động truyền thông về chính sách BHXH, BHYT. Thông qua đó tăng cường công
tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT
đến từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân, nhận thức
rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT; từ đó thay
đổi nhận thức và hành động, tự giác, tự nguyện tham gia BHXH, BHYT, nhất là
BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình tiến tới thực hiện mục tiêu BHXH,
BHYT toàn dân của Đảng và Nhà nước.
- Kịp thời thông tin đến người lao động và nhân dân những nội dung, quy
định mới về chính sách BHXH, BHYT.
- Các hoạt động thông tin tuyên truyền phải cụ thể, thiết thực, đa dạng về
hình thức, phong phú về nội dung, tiến tới thực hiện hoàn thành mục tiêu
BHXH, BHYT toàn dân.
- Cần có sự phối hợp chặt chẽ các đơn vị trong hệ thống ngành thông tin và
truyền thông và các ngành, đơn vị khác có liên quan để thực hiện tốt công tác
phổ biến, tuyên truyền.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Công tác thông tin, tuyên truyền:
1.1. Nội dung tuyên truyền:
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- Tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của
Nhà nước về BHXH, BHYT; phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH,
Luật BHYT; các văn bản khác có liên quan như: Nghị quyết số 28-NQ/TW (Kế
hoạch số 71-KH/TU, Quyết định 608/QĐ-UBND), Nghị quyết ĐH Đảng bộ tỉnh
lần XI; Chỉ thị 08-CT/TU; Chương trình hành động số 543/CTr-UBND;..
- Tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, lợi ích, giá trị nhân văn, tính ưu việt của
các chế độ BHXH đối với phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và ổn định đời
sống, đảm bảo an sinh cho người lao động và Nhân dân trên địa bàn; các chính
sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi
của người dân khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
- Tuyên truyền những quy định mới của chính sách BHYT có liên quan đến
học sinh – sinh viên; mục đích, ý nghĩa quyền lợi và nghĩa vụ của người tham
gia Bảo hiểm y tế, tuyên truyền vận động phụ huynh, học sinh tham gia Bảo
hiểm y tế.
- Tập trung tăng cường tuyên truyền theo các thời điểm về “Tháng Bảo
hiểm xã hội”; “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 1/7”; cao điểm về BHYT học
sinh, sinh viên trước thời điểm khai giảng năm học 2022-2023,…
- Tiếp tục tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, các tiện ích của ứng
dụng VssID; hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID khi đi khám chữa
bệnh.
- Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu, kết quả đạt được trong tổ chức
thực hiện chính sách BHXH tại địa phương; giới thiệu các cá nhân, tập thể điển
hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt trong thực hiện chính sách BHXH.
1.2. Hình thức tuyên truyền:
- Cơ quan báo chí trong tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử, mạng xã hội;
- Hệ thống thông tin ở cơ sở gồm: Đài truyền thanh xã, phường, thị trấn; bản
tin cơ sở; xuất bản tài liệu không kinh doanh; tuyên truyền viên cơ sở,…
- Tuyên truyền cổ động trực quan: bảng tin điện tử ngoài trời.
2. Phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh trong công tác tổ chức Hội nghị, tập
huấn nghiệp vụ truyền thông cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí,
cán bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, viên chức, lao động làm công tác
truyền thông ngành BHXH tỉnh.
2.1. Nội dung tập huấn:
- Những điểm mới của Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản khác có
liên quan.
2.2. Đối tượng tập huấn:
- Đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, cán bộ làm công tác thông tin ở
cơ sở.
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- Viên chức, lao động làm công tác truyền thông ngành BHXH tỉnh.
2.3. Thời gian tổ chức: dự kiến trong quý II/2022.
2.4. Đơn vị chủ trì: Bảo hiểm xã hội tỉnh.
2.5. Đơn vị phối hợp: Sở Thông tin và Truyền thông; Cơ quan báo chí; Đài
Truyền thanh huyện, thị xã; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh
huyện, thành phố; BHXH cấp huyện.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh:
- Thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về BHXH, BHYT để
Sở Thông tin và Truyền thông chuyển tải cho các cơ quan báo chí, truyền thông
thực hiện công tác tuyên truyền.
- Phối hợp với Sở Thông tin, truyền thông trong việc tổ chức Hội nghị bồi
dưỡng nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ làm công tác thông tin,
tuyên truyền ngành BHXH và đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ
làm công tác thông tin ở cơ sở.
2. Các đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông:
2.1. Văn phòng Sở:
- Tham mưu lãnh đạo Sở thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền trên bảng
điện tử của cơ quan hưởng ứng “Tháng Bảo hiểm xã hội toàn dân”; “Ngày Bảo
hiểm y tế Việt Nam 1/7” khi có hướng dẫn.
2.2. Phòng Thông tin - Báo chí – Xuất bản:
- Chủ trì tham mưu lãnh đạo Sở định hướng, chỉ đạo các đơn vị tuyên
truyền đối với các nội dung của kế hoạch này.
- Chủ trì, tham mưu lãnh đạo Sở phối hợp BHXH tỉnh tổ chức Hội nghị, tập
huấn nghiệp vụ truyền thông cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, cán
bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, viên chức, lao động làm công tác truyền thông
ngành BHXH tỉnh.
- Theo dõi kết quả triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo kết quả.
2.3. Trung tâm tin học:
- Tăng cường công tác tuyên truyền truyền chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT và tập trung tăng
cường tuyên truyền theo các thời điểm về “Tháng Bảo hiểm xã hội”; “Ngày Bảo
hiểm y tế Việt Nam 1/7”; cao điểm về BHYT HSSV trước thời điểm khai giảng
năm học 2022-2023,…trên Cổng thông tin điện tử tỉnh và tài khoản mạng xã
hội.
3. Phòng Văn hóa – Thông tin các huyện, thị xã, thành phố:
Chủ động tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện triển khai các hoạt động
thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật
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của Nhà nước về BHXH, BHYT; thường xuyên định hướng nội dung tuyên
truyền cho các Đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã trên địa bàn.
4. Đài truyền thanh huyện, thị xã; Trung tâm Văn hóa – Thể thao và
Truyền thanh huyện, thành phố:
- Xây dựng các chương trình phát thanh, đẩy mạnh công tác truyền thông về
chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH,
BHYT; phản ánh hoạt động của ngành BHXH tại địa phương. Định hướng cho
phóng viên cộng tác viên viết tin, bài tuyên truyền theo nội dung nêu trên.
- Hỗ trợ, hướng dẫn cho các Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tuyên
truyền rộng rãi trong quần chúng nhân dân.
- Cử cán bộ, phóng viên tham gia Hội nghị, tập huấn nghiệp vụ truyền thông
về chính sách BHXH, BHYT khi có thông báo.
5. Chế độ thông tin, báo cáo:
- Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng
liên hệ Phạm Thị Thúy Hằng – Chuyên viên Phòng Thông tin – Báo chí – Xuất
bản, số điện thoại: 0913.334842.
- Đề nghị các đơn vị gửi báo cáo kết quả thực hiện về Sở Thông tin và
Truyền thông theo địa chỉ: số 01, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, thành phố
Long Xuyên, tỉnh An Giang (file mềm gửi qua email: pttthang@angiang.gov.vn)
trước ngày 15/11/2022 để tổng hợp thực hiện sơ kết báo cáo, đánh giá kết quả
thực hiện năm 2022./.

Nơi nhận:
- Bảo hiểm xã hội tỉnh (phối hợp);
- Sở TT&TT: VP; P.TTBCXB; TTTH;
- UBND huyện, thị, thành phố;
- Phòng VHTT, Đài truyền thanh, Trung tâm VHTTTT cấp huyện;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Người ký: Sở Thông tin
và Truyền thông
Email:
sotttt@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An
Giang
Chức vụ: Phó Giám đốc

Nguyễn Thanh Hải
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