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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

 

Số:          /KH-BHXH 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2019  

 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày thành lập  

Bảo hiểm xã hội Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1219/KH-BHXH ngày 18/4/2019 của Bảo hiểm 

xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 

năm ngày thành lập BHXH Việt Nam đảm bảo trang trọng, thiết thực và hiệu 

quả, BHXH Việt Nam ban hành Kế hoạch truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày 

thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020) với các nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Làm cho toàn thể nhân dân và mọi người lao động hiểu rõ hơn giá trị 

nhân văn, vị trí, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), 

bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước; những nỗ lực của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Ngành 

BHXH trong 25 năm qua đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật 

BHXH, BHYT. 

- Các hoạt động truyền thông kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam 

phải gắn với giáo dục truyền thống, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, niềm tự 

hào, ý chí quyết tâm của cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành trong thực 

hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.   

- Các hoạt động truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt 

Nam được tổ chức thống nhất, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo trang 

trọng, thiết thực, tiết kiệm và đạt hiệu quả tuyên truyền cao. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Sự hình thành và phát triển của chính sách BHXH, BHYT gắn với sự 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước qua các thời kỳ. Qua đó khẳng định sự 

quan tâm lãnh đạo của Đảng, Nhà nước đối với chính sách BHXH, BHYT trong 

25 năm qua; đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về 

BHXH, BHYT là nhất quán, xuyên suốt tất cả vì mục tiêu xây dựng nền an sinh 

xã hội bền vững, vì quyền lợi của người dân, doanh nghiệp. Vai trò, trách nhiệm 

của các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính 

sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. 

http://sotttt.haiduong.gov.vn/10namthanhlapso/Documents/KH%20tuyen%20truyen%2010%20nam%20So%20TTTT-OK.doc
http://sotttt.haiduong.gov.vn/10namthanhlapso/Documents/KH%20tuyen%20truyen%2010%20nam%20So%20TTTT-OK.doc
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2. Tuyên truyền thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 tại 

Hội nghị lần thứ VII Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách 

BHXH, Nghị quyết số 125/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ 

thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XII và định hướng, giải pháp trong thời gian tới.  

3. Tuyên truyền những kết quả, thành tựu trong thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT, BHTN qua 25 năm xây dựng và phát triển; sự nỗ lực cố gắng 

của toàn Ngành trong cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông 

tin, tích cực thi đua phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao góp 

phần to lớn trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc, đặc biệt là trong lĩnh 

vực an sinh xã hội của đất nước. 

4. Tuyên truyền về tính ưu việt, ý nghĩa nhân đạo và giá trị nhân văn 

của chính sách BHXH, BHYT của Đảng và Nhà nước ta. Khẳng định vai trò 

là trụ cột chính của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội 

của đất nước. 

5. Tích cực tuyên truyền, cổ vũ, động viên, nhân rộng gương người tốt, 

việc tốt, những mô hình, điển hình, kinh nghiệm, cách làm hay của các cá 

nhân, tập thể trong và ngoài Ngành trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp 

luật BHXH, BHYT, BHTN, qua đó góp phần quảng bá, bồi đắp niềm tin, xây 

dựng uy tín, tạo dựng hình ảnh ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp tiến tới 

sự hài lòng của doanh nghiệp, người dân. 

III. CÁC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG 

1. Phối hợp với các cơ quan truyền thông báo chí mở các chuyên trang/chuyên 

mục, đăng tải các tin, bài, phóng sự, … tuyên truyền các nội dung tại mục II. 

2. Tổ chức tuyên truyền trên Báo BHXH, Tạp chí BHXH, Cổng Thông tin 

điện tử BHXH Việt Nam (phiên bản tiếng Việt, tiếng Anh) và Fanpage BHXH 

Việt Nam. 

- Xây dựng các tuyến tin, bài theo các chủ đề nội dung tại mục II. 

- Mở chuyên mục hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam.  

- Xuất bản số báo, tạp chí chuyên đề về kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 

BHXH Việt Nam. 

3. Tổ chức Cuộc thi viết về BHXH, BHYT nhằm giới thiệu những tấm 

gương người tốt, việc tốt, những mô hình, điển hình, kinh nghiệm, cách làm hay 

của các cá nhân, tập thể trong và ngoài Ngành trong tổ chức thực hiện chính 

http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=509&_page=1&mode=detail&document_id=195004
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sách, pháp luật BHXH, BHYT trên phạm vi cả nước; những thành tựu đạt được 

sau 25 năm đổi mới của Ngành BHXH. 

4. Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên BHXH, BHYT cấp cụm theo khu vực 

(có Kế hoạch riêng). 

5. Tổ chức các sự kiện và ấn phẩm truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày thành 

lập BHXH Việt Nam. 

5.1. Bộ ảnh về các hoạt động và thành tựu của Ngành BHXH qua 25 năm 

hình thành, phát triển.  

- Tổ chức sưu tầm, lựa chọn ảnh về các hoạt động và thành tựu của Ngành 

BHXH qua 25 năm hình thành, phát triển. 

- Tổ chức trưng bày ảnh tại Hội nghị đánh giá kết quả 25 năm thực hiện 

chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT (giai đoạn 1995-2020), triển khai nhiệm 

vụ, giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân, BHYT toàn dân. 

5.2. Xây dựng Phim tài liệu về 25 năm xây dựng và phát triển của Ngành 

BHXH (Có kế hoạch riêng). 

5.3. Thiết kế biểu trưng kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam. 

5.4. Bảo tàng điện tử về BHXH Việt Nam 25 năm vì sự nghiệp an sinh. 

5.5. Tổ chức cuộc thi sáng tác văn học nghệ thuật về BHXH, BHYT (sáng 

tác các ca khúc, tiểu phẩm, triết lý truyền thông,… về BHXH, BHYT). 

6. Tuyên truyền trực quan qua băng rôn, khẩu hiệu, pa nô,… tại BHXH 

các tỉnh và tại cơ quan BHXH Việt Nam. 

Tổ chức treo các băng rôn, khẩu hiệu, pa nô,… tuyên truyền về BHXH, 

BHYT trên các trục đường, phố chính của thành phố, thị xã, thị trấn, thị tứ nơi 

có đông người qua lại; trụ sở cơ quan BHXH các cấp,… theo các thông điệp tại 

mục IV. 

7. Tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông báo 

chí khối Trung ương về Hội nghị đánh giá kết quả 25 năm thực hiện chính sách, 

pháp luật về BHXH, BHYT (giai đoạn 1995-2020), triển khai nhiệm vụ, giải 

pháp nhằm thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân, BHYT toàn dân. 

8. Truyền thông kết quả các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ 

niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam và chào mừng Đại hội thi đua 

yêu nước ngành BHXH lần thứ V; truyền thông thông qua việc trao tặng Kỷ 

niệm chương vì sự nghiệp Ngành BHXH cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành 

tích trong thực hiện nhiệm vụ; truyền thông thông qua tổ chức tọa đàm, gặp mặt, 
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văn hóa, văn nghệ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn 

vị về truyền thống 25 năm xây dựng và phát triển của Ngành; truyền thông các 

hoạt động kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam. 

IV. CÁC THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG 

1. Chào mừng kỷ niệm 25 năm thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-

16/02/2020). 

2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930-03/02/2020). 

3. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm. 

4. Phát huy truyền thống 25 năm xây dựng và trưởng thành, quyết tâm xây 

dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp. 

5. Xây dựng Ngành BHXH hiện đại, chuyên nghiệp, vì sự hài lòng của 

người dân, doanh nghiệp. 

6. Thực hiện BHXH, BHYT toàn dân là góp phần xây dựng sự nghiệp an 

sinh bền vững. 

7. Tham gia BHXH, BHYT, BHTN là quyền lợi và trách nhiệm của các tổ 

chức, cá nhân. 

8. Phát triển hệ thống BHXH linh hoạt, đa dạng, đa tầng,… hướng tới 

thực hiện BHXH toàn dân. 

9. Nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước, thực hiện chính sách 

BHXH tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, tin cậy và minh bạch. 

10. Phấn đấu đến năm 2020 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 90% dân số. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Trung tâm Truyền thông 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình lãnh đạo 

Ngành phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung nêu tại mục 1, 4, 5 

và mục 7 phần III. Riêng khoản 5.1, mục 5 xây dựng Đề án riêng trình Lãnh đạo 

Ngành phê duyệt. 

- Thực hiện nội dung nêu tại mục 2, mục 8 phần III theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

- Phối hợp thực hiện các nội dung công việc khác có liên quan. 

 2. Văn phòng 

 Thực hiện nội dung công việc nêu tại mục 6 phần III đối với tuyên truyền 

trực quan tại cơ quan BHXH Việt Nam. 
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3. Báo Bảo hiểm xã hội 

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và trình lãnh đạo 

Ngành phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện nội dung công việc nêu tại mục 3 

phần III. 

- Thực hiện nội dung nêu tại mục 2, mục 8 phần III theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

 - Phối hợp thực hiện các nội dung công việc khác có liên quan. 

 4. Tạp chí Bảo hiểm xã hội 

 - Thực hiện nội dung nêu tại mục 2, mục 8 phần III theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. 

 - Phối hợp thực hiện các nội dung công việc khác có liên quan. 

 5. Vụ Tài chính - Kế toán: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu, đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các hoạt động truyền thông kỷ 

niệm 25 ngày thành lập Ngành. 

6. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam 

Chủ động phối hợp, cung cấp số liệu, tài liệu và thực hiện các công việc 

có liên quan đến hoạt động truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH 

Việt Nam khi có yêu cầu. 

7. BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân 

- Căn cứ hướng dẫn của BHXH Việt Nam để tổ chức các hoạt động 

truyền thông phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. 

- Phối hợp thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động truyền 

thông kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam khi có yêu cầu. 

8. BHXH các tỉnh, thành phố 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ 

niệm 25 năm thành lập Ngành tại địa phương. 

- Thực hiện nội dung nêu tại mục 4, 6, 8 phần III theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao. 

- Chủ động cung cấp thông tin, số liệu về kết quả thực hiện các chỉ tiêu, 

nhiệm vụ về BHXH, BHYT tại địa phương để tuyên truyền trên Báo, Đài Phát 

thanh - Truyền hình địa phương và các cơ quan truyền thông báo chí Trung 

ương. Tăng cường số lượng tin, bài, ảnh tuyên truyền trên Trang/Cổng thông tin 

điện tử BHXH tỉnh, thành phố và Fanpage (nếu có). 
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- Phối hợp thực hiện các công việc có liên quan đến hoạt động truyền 

thông kỷ niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam khi có yêu cầu. 

(Chi tiết tại Bảng phân công nhiệm vụ đính kèm). 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam được giao chủ trì thực hiện nội 

dung công việc phân công tại mục V nêu trên: Trên cơ sở kế hoạch triển khai 

thực hiện nội dung công việc được Lãnh đạo ngành phê duyệt, các đơn vị xây 

dựng dự toán chi tiết chuyển Vụ Tài chính - Kế toán thẩm định, bố trí kinh phí 

để thực hiện. 

2. Kinh phí triển khai các hoạt động truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày 

thành lập Ngành tại BHXH các tỉnh, thành phố, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH 

Công an Nhân dân từ nguồn kinh phí tuyên truyền được bố trí trong dự toán chi 

phí quản lý BHXH, BHYT, BHTN được Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam giao 

cho các đơn vị. 

Trên đây là Kế hoạch truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày thành lập 

BHXH Việt Nam (16/02/1995 - 16/02/2020), yêu cầu các đơn vị trực thuộc 

BHXH Việt Nam và BHXH các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện. Trong 

quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH Việt 

Nam qua Trung tâm Truyền thông (số điện thoại 024.36285231) để được hướng 

dẫn chi tiết./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Tổng Giám đốc (để b/c); 

- Các Phó TGĐ; 

- BHXH các tỉnh, thành phố; 

- BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH CAND; 

- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; 

- Cổng TTĐT BHXH Việt Nam; 

- Lưu: VT, TT. 

  KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

 PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đào Việt Ánh 
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