UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 104 /VHTT
V/v Chấp thuận văn bản tuyên truyền:
Tháng vận động triển khai BHXH toàn
dân

TP. Lạng Sơn, ngày 26 tháng 01 năm 2022

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn
Ngày 06/5/2022, Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố nhận được Công
văn số 397/BHXH-TTPTĐT ngày 28/4/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn
về việc treo băng zôn tuyên truyền Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.
Sau khi xem xét, phòng VHTT có ý kiến như sau: Chấp nhận Công văn số
397/BHXH-TTPTĐT ngày 28/04/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thực
hiện tuyên truyền trên băng rôn. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thực hiện
tốt một số nội dung cụ thể sau:
1. Nội dung các thông điệp: Theo nội dung công văn số 397/BHXH-TTPTĐT
ngày 28/04/2022 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn. (Có phụ lục kèm theo)
2. Địa điểm thực hiện: Trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
3. Thời gian: Từ ngày 10/5/2022 đến ngày 23/5/2022.
4. Số lượng, Hình thức: 10 băng rôn (0,8x10m); 30 phướn dọc (0,7x1,6m) (có
Biểu kèm theo)
5. Có phương án tự tháo dỡ khi hết thời hạn.
Lưu ý: Để đảm bảo mỹ quan đô thị, đề nghị đơn vị treo băng rôn vào giá treo
có sẵn, không treo gần và che chắn các pano tuyên truyền nhiệm vụ chính trị khác.
Trong thời gian thực hiện tuyên truyền, thường xuyên kiểm tra và tháo dỡ ngay
những băng rôn rách, hỏng, rơi...
Trên đây là ý kiến trả lời của Phòng Văn hóa và Thông tin để Bảo hiểm xã
hội tỉnh Lạng Sơn biết, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- UBND TP (B/c);
- UBND các phường, xã;
- Lưu: VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Trần Lệnh Trưởng

Phụ lục1
NỘI DUNG THÔNG ĐIỆP, KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
(Kèm theo Công văn số /VHTT ngày 06/5/2022 của Phòng Văn hóa – Thông tin)
1. Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà
nước, vì quyền lợi của Nhân dân, không vì mục tiêu lợi nhuận.
2. Tham gia bảo hiểm xã hội là bảo vệ cuộc sống của mỗi gia đình
3. Bảo hiểm xã hội là đầu tư cho tương lai
4. Bảo hiểm xã hội tự nguyện vì quyền lợi hưu trí của người lao động tự do
5. Tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tích lũy khi trẻ - vui khỏe khi già
6. Tham gia bảo hiểm xã hội - Đóng góp hôm nay, để dành tương lai
7. Bảo hiểm xã hội tự nguyện - của để dành của người lao động
8. Để ổn định cuộc sống và chăm sóc sức khỏe khi về già, hãy tham gia bảo hiểm
xã hội tự nguyên ngay hôm nay
9. Vì cuộc sống ấm no, không lo tài chính khi hết tuổi lao động, hãy tham gia
bảo hiểm xã hội tự nguyện ngay hôm nay.
10. Tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên
trong gia đình.

Phụ lục 2
Quy cách mẫu băng rôn, phướn tuyên truyền
(Kèm theo Công văn số /VHTT ngày 06/5/2022 của của Phòng Văn hóa – Thông tin)
1. Quy cách băng rôn: 0,8 x 10m

Khẩu hiệu tuyên truyền

2. Quy cách phướn dọc: 0,8 x 1,6m

Khẩu hiệu
tuyên truyền

