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        BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH 

 

                   Số:          /BHXH-TT 

      V/v phát động tham gia Cuộc thi  

             “Viết về BHXH, BHYT”. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

        TP. Hồ Chí Minh, ngày      tháng 7 năm 2019 

           

         Kính gửi:  

                                - Văn phòng; 

                                - Các phòng nghiệp vụ; 

              -  Bảo hiểm xã hội quận, huyện. 

  

Thực hiện Kế hoạch số 2353/KH-BHXH ngày 28/6/2019 của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam về tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”; 

Hướng tới kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Ngành Bảo hiểm xã hội 

(BHXH) Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020); kịp thời phát hiện, biểu dương, 

nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài ngành BHXH có nhiều đóng 

góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, bảo hiểm y tế 

(BHYT); cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia BHXH, 

BHYT; đồng thời, khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, 

là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công 

bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của 

đất nước, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh phát động tham gia cuộc thi “Viết về 

BHXH, BHYT” với nội dung như sau: 

1. Đối tượng tham gia   

Cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức trong và ngoài ngành 

BHXH từ trung ương đến địa phương; nhà báo, phóng viên, cộng tác viên báo 

chí trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Nội dung  

 Tác phẩm tham dự Cuộc thi tập trung phản ánh theo những chủ đề sau:  

- Viết về gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực: Tuyên tuyền, vận 

động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; tinh 

thần, thái độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và người lao động tham gia 

và hưởng các chế độ chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; phát hiện 

đấu tranh chống tiêu cực lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH, bảo hiểm thất 

nghiệp. 

- Viết về sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập 

thể, cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các lĩnh 

vực: Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; thu, phát triển đối tượng 

tham gia, khắc phục tình trạng chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu 

tranh ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH; phát hành, 

quản lý thẻ BHYT, sổ BHXH; chi trả các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho 
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người tham gia BHXH, BHYT; công tác giám định, thanh quyết toán BHYT; cải 

cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ 

đối tượng tham gia BHXH, BHYT.  

- Viết về những thành tựu đạt được, khẳng định vị thế và những đóng góp 

quan trọng của ngành BHXH sau 25 năm thành lập.  

3. Hình thức  

 - Tác phẩm dự thi là bài phản ánh, phóng sự, điều tra, ghi chép, phỏng 

vấn, chính luận, ký chân dung… được đánh máy vi tính trên khổ giấy cỡ A4, cỡ 

chữ 14, kiểu chữ Times New Roman, tối thiểu từ 500 đến 1.000 chữ và tối đa 

không quá 2.500 chữ; tác phẩm là loạt bài thì không quá 03 bài viết. Khuyến 

khích gửi kèm ảnh minh họa cho tác phẩm.  

- Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm tham dự Cuộc 

thi. 

- Ưu tiên cao nhất cho những bài viết có tính phát hiện mới, mang tính 

định hướng dư luận và có sức thuyết phục; có tác động tích cực trong tổ chức 

thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Những sáng kiến, cách làm hay 

của các tập thể, cá nhân; những việc làm tiêu biểu, điển hình và tác động của việc 

làm đó trong đời sống xã hội.   

4. Điều kiện tham gia dự thi của tác phẩm  

- Bài dự thi phải là tác phẩm mới, đảm bảo nội dung và hình thức theo 

quy định tại Điểm 2 và 3 của Công văn này.  

- Bài dự thi nội dung chính xác, trung thực, khách quan, không xét tác 

phẩm có yếu tố hư cấu. 

 - Bài dự thi đảm bảo không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp quyền 

tác giả.  

5. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động cuộc thi đến hết 

ngày 30/10/2019 (tính theo dấu bưu điện).  

6. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi: BHXH Thành phố Hồ Chí Minh 

(Phòng Tuyên truyền). Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự cuộc thi "Viết về 

BHXH, BHYT", đồng thời gửi File mềm vào địa chỉ Email: 

tuyentruyen@hochiminh.vss.gov.vn. 

7. Cơ cấu giải thưởng:  

Các tác giả có tác phẩm đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ 

chức và phần thưởng trị giá như sau: 

- 01 giải Đặc biệt trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng); 

     -  01 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng); 

      -  02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng); 

      -  05 giải Ba: mỗi giải giải trị giá 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng); 

mailto:tuyentruyen@hochiminh.vss.gov.vn
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       - 10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng). 

   Lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ 

niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/2020). 

8. Tổ chức thực hiện  

- Lãnh đạo các đơn vị tuyên truyền, phát động viên chức, người lao động 

tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi, phấn đấu mỗi đơn vị có ít nhất 50% số 

người tham gia dự thi.  Việc hưởng ứng tham gia cuộc thi "Viết về BHXH, 

BHYT" được xem là tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng cuối năm.  

- Phòng Tuyên truyền chủ trì theo dõi, đôn đốc và báo cáo Giám đốc 

BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về tình hình triển khai thực hiện để kịp thời xử 

lý./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Các PGĐ; 

- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh; 

- Lưu: VT, VP. 

            

 

                        GIÁM ĐỐC 
             

 

 

 

 

                      Phan Văn Mến 
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