CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2019
BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
Truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam
(Ban hành kèm theo Kế hoạch truyền thông kỷ niệm 25 năm ngày thành lập
BHXH Việt Nam (16/2/1995-16/2/2020) số 1740 /KH-BHXH ngày 22 tháng 5
Thời gian
Bắt đầu Kết thúc

Đơn vị thực hiện
Đơn vị chủ trì
Đơn vị phối hợp
Các đơn vị trực thuộc
Trung tâm
BHXH Việt Nam; BHXH
các tỉnh, thành phố.
Truyền thông
Các cơ quan truyền thông
báo chí.

Stt

Nội dung

1.

Phối hợp với các cơ quan truyền
thông tuyên truyền kết quả và
những thành tựu đạt được trong 25
năm tổ chức thực hiện chính sách,
pháp luật về BHXH, BHYT

Tháng
6/2019

Tháng
6/2020

Mở chuyên mục từ
tháng 6/2019 đăng các
tin, bài, phóng sự,…

2.

Xây dựng các tuyến tin, bài;
chuyên mục; xuất bản số báo,
chí chuyên đề tuyên truyền
niệm 25 năm ngày thành
Ngành.

Tháng
6/2019

Tháng
6/2020

Chuyên
bài,…

3.

Tổ chức Cuộc thi viết về BHXH,
BHYT

Tháng
5/2019

Tháng
11/2019

Các tổ chức, cá nhân
trên phạm vi cả nước

Báo BHXH

Các tổ chức, cá nhân trên
phạm vi cả nước.

4.

Tổ chức Hội thi tuyên truyền viên
BHXH, BHYT (sân khấu hóa) quy
mô cấp Cụm

Tháng
8/2019

Tháng
11/2019

Các tiết mục đạt giải

Đơn vị đăng cai

Trung tâm Truyền thông;
BHXH các tỉnh, thành phố

mở
tạp
kỷ
lập

Sản phẩm

năm 2019)

mục,

tin,

Báo BHXH,
Các đơn vị trực thuộc
Tạp chí BHXH,
BHXH Việt Nam; BHXH
Trung tâm Truyền thông các tỉnh, thành phố
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5.

Sưu tầm, lựa chọn ảnh về các hoạt
động và thành tựu của Ngành
BHXH qua 25 năm hình thành,
phát triển

Tháng
8/2019

Tháng
12/2019

6.

Xây dựng Phim tài liệu về 25 năm
truyền thống ngành BHXH.

Tháng
6/2019

Tháng
11/2019

7.

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

Tháng
6/2019

Tháng
10/2019

8.

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

Tháng
7/2019

9.

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

Tháng
6/2019

Tổ chức tuyên truyền trực quan
10. nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày
thành lập Ngành.
Tổ chức Hội nghị cung cấp thông
tin về Hội nghị đánh giá kết quả 25
11. năm thực hiện chính sách, pháp
luật về BHXH, BHYT (giai đoạn
1995-2020), triển khai nhiệm vụ,

Tháng
01/2020

Bộ ảnh 25 năm thực
hiện chính sách, pháp
luật về BHXH, BHYT
(giai đoạn 1995-2020)

Trung tâm
Truyền thông

Các đơn vị trực thuộc
BHXH Việt Nam; BHXH
các tỉnh, thành phố.

Phim tài liệu

Trung tâm
Truyền thông

Đơn vị sản xuất;
Các đơn vị trực thuộc
BHXH Việt Nam; BHXH
các tỉnh, thành phố

Biểu trưng

Trung tâm
Truyền thông

Đơn vị sản xuất;
Các đơn vị trực thuộc
BHXH Việt Nam

Tháng
12/2019

Bảo tàng điện tử

Trung tâm
Truyền thông

Đơn vị sản xuất;
Các đơn vị trực thuộc
BHXH Việt Nam; BHXH
các tỉnh, thành phố

Tháng
12/2019

Các ca khúc, tiểu
phẩm, triết lý truyền
thông,…

Trung tâm
Truyền thông

Đơn vị phối hợp

Tháng
02/2020

Tháng 01/2020

Chăng, treo băng rôn,
Pano, áp phích,… tại - Văn phòng;
trụ sở các cơ quan - BHXH các tỉnh,
BHXH,
các
trục thành phố
đường phố chính,…

Hội nghị

Trung tâm
Truyền thông

Trung tâm Truyền thông

Văn phòng; Báo BHXH;
Tạp chí BHXH; BHXH
các tỉnh, thành phố.
Các cơ quan truyền thông
báo chí.
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giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu
BHXH toàn dân, BHYT toàn dân

Truyền thông về kết quả các
phong trào thi đua yêu nước;
truyền thông thông qua việc trao
tặng Kỷ niệm chương vì sự
nghiệp Ngành BHXH; truyền
12.
thông thông qua tổ chức tọa
đàm, gặp mặt, văn hóa, văn
nghệ; truyền thông về các hoạt
động kỷ niệm 25 năm Ngày thành
lập BHXH Việt Nam

Tháng
6/2019

Tháng
6/2020

Tin, bài, phóng sự,….

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

Các cơ quan truyền thông
báo chí.
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