
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN

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

              Số:          /BHXH-TTPTĐT   Lạng Sơn, ngày     tháng 5 năm 2022
V/v truyền thông Tháng vận động triển khai 
BHXH toàn dân và tổ chức Tháng cao điểm 
phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, 

BHYT hộ gia đình năm 2022

Kính gửi:
- Bưu điện tỉnh Lạng Sơn;
- Văn phòng và các phòng nghiệp vụ, BHXH tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội các huyện;
- Các đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn thành phố 
Lạng Sơn. 
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)

Thực hiện Công văn số 1038/BHXH-TT ngày 23/4/2022 của BHXH Việt 
Nam về truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và truyền 
thông cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; 
Công văn số 173/TT-NVTT ngày 29/4/2022 của Trung tâm truyền thông BHXH 
Việt Nam về đẩy mạnh truyền thông trước, trong và sau Lễ ra quân. BHXH tỉnh 
hướng dẫn các đơn vị thực hiện truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH 
toàn dân (tháng 5) và tổ chức tháng cao điểm phát triển người tham gia BHXH tự 
nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình năm 2022 như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG
1. Rà soát, phân loại chủ thể tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 

đình để có nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông phù hợp
Căn cứ vào các nhóm chủ thể truyền thông đã nêu tại điểm 4, phần B Khung 

kịch bản truyền thông, ban hành kèm theo Kế hoạch số 25/KH-BHXH ngày 
13/01/2022 của BHXH tỉnh về công tác thông tin, truyền thông năm 2022, các đơn 
vị phối hợp với UBND xã, phường,  thôn, khu phố, đại lý thu để rà soát, đánh giá. 
Việc phân loại chủ thể, thực hiện theo Khoản 1 Công văn số 1038/BHXH-TT của 
BHXH Việt Nam.

2. Nội dung truyền thông
Tiếp tục tăng cường truyền thông chính sách, pháp luật BHXH, BHYT theo 

hướng dẫn tại mục III Kế hoạch số 25/KH-BHXH và Phụ lục 01 kèm theo công 
văn này để tổ chức thực hiện, trong đó, chú trọng truyền thông về một số nội dung 
sau:

- Ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn của chính sách BHXH tự nguyện, 
BHYT hộ gia đình.
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- Giúp người dân hiểu rõ chính sách BHXH, BHYT là hai chính sách trụ 
cột của hệ thống an sinh xã hội, được Nhà nước bảo hộ, với mục đích đảm bảo 
cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, không vì mục tiêu lợi nhuận.

- Về những quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện như: Được 
Nhà nước hỗ trợ một phần kinh phí đóng BHXH; được hưởng lương hưu hằng 
tháng khi về già, không giới hạn thời gian hưởng, số tiền hưởng; được cấp thẻ 
BHYT miễn phí, với mức hưởng 95% chi phí khám chữa bệnh; lương hưu được 
điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng; thân nhân được hưởng trợ cấp mai táng phí 
và chế độ tuất khi người tham gia qua đời. 

- Về phương thức đóng 01 lần cho những năm còn thiếu; đóng trước cho 
nhiều năm về sau; tham gia BHXH tự nguyện được cộng nối với thời gian tham 
gia BHXH bắt buộc trước đó để hưởng chế độ hưu trí...

- Truyền thông để người dân hiểu, cùng với việc tăng mức đóng BHXH tự 
nguyện tối thiểu từ ngày 01/01/2022, mức hỗ trợ của Nhà nước cũng tăng lên 
tương ứng, đồng thời mức hưởng lương hưu cũng tăng theo. 

- Cổ vũ các doanh nghiệp và các tổ chức, cá nhân tặng sổ BHXH, thẻ BHYT 
cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Truyền thông để khuyến khích người dân 
tiếp tục tìm hiểu về ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ 
gia đình. 

3. Hình thức, giải pháp truyền thông 
a) Hình thức truyền thông: 
- Đối với từng nhóm chủ thể (theo Khoản 1 Công văn số 1038/BHXH-TT 

của BHXH Việt Nam): Các đơn vị bám sát Phụ lục 02 và hướng dẫn tại Kế 
hoạch số 25/KH-BHXH để chủ động, linh hoạt trong việc xây dựng kịch bản 
truyền thông đối với từng nhóm chủ thể đến cấp xã, thôn. 

- Truyền thông trực quan: 
Tổ chức chăng treo băng rôn, khẩu hiệu, phướn theo các thông điệp 

truyền thông nêu tại Khoản 5 Công văn số 1038/BHXH-BT trên các trục đường, 
phố chính, nơi có đông người qua lại; trụ sở cơ quan BHXH các huyện. 

Thời gian treo từ 10/5/2022 đến ngày 23/5/2022.
- Truyền trực tiếp: Thông thông qua các hội nghị truyền thông, hội nghị 

khách hàng, nhóm nhỏ; truyền thông cho người lao động tại các Trung tâm dịch vụ 
việc làm của tỉnh và văn phòng đại diện tại huyện; truyền thông lồng ghép tại đơn 
vị sử dụng lao động, hội nghị do các cơ quan, đơn vị tổ chức ;… kết hợp phát các 
sản phẩm truyền thông (tờ rơi, tờ gấp,…).

- Phối hợp với các hội, đoàn thể, phát động phong trào vận động hội viên, 
người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; phối hợp với đơn vị 
sử dụng nhiều lao động phát động phong trào cán bộ, công chức, viên chức, lao 
động vận động người thân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
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- Tăng cường viết tin, bài viết chuyên sâu về BHXH, BHYT đăng trên các 
kênh truyền thông của các cơ quan thông tấn báo chí, trên các phương tiện 
truyền thông của Ngành.

- Tăng thêm số lượng, thời lượng các buổi truyền thông trên hệ thống loa 
truyền thanh cơ sở, truyền thông lưu động.

- Tăng cường truyền thông trên mạng xã hội: 100% viên chức, lao động 
thuộc BHXH tỉnh Lạng Sơn thực hiện đăng tải, chia sẻ trên các trang mạng xã 
hội của đơn vị, của cá nhân các thông tin, bài viết, sản phẩm, thông điệp truyền 
thông về BHXH, BHYT; huy động các đại lý thu, các tổ chức, cá nhân tham gia 
vào việc viết tin, bài về BHXH, BHYT và chia sẻ các thông tin về BHXH, 
BHYT trên mạng xã hội.

- Tổ chức Lễ ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH 
tự nguyện, BHYT hộ gia đình quy mô toàn quốc: Thực hiện theo Kế hoạch số 
1731/KHLT-BHXH-BĐVN ngày 29/4/2022 của BHXH Việt Nam và Tổng 
Công ty Bưu điện Việt Nam (có văn bản hướng dẫn riêng). Về nội dung truyền 
thông Lễ ra quân, thực hiện theo Công văn số 173/TT-NVTT ngày 29/4/2022 
của Trung tâm Truyền thông (gửi kèm theo).

b) Giải pháp đối với từng nhóm chủ thể
Thực hiện theo Điểm 4.2 Khoản 2 Công văn số 1038/BHXH-TT của 

BHXH Việt Nam.
II. VỀ CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐỐI TƯỢNG
1. Mục tiêu:
a) Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện:
- Trong tháng 5/2022: Toàn tỉnh phát triển được từ 1.000 người tham gia 

BHXH tự nguyện mới trở lên (bao gồm cả người dừng tham gia BHXH tự 
nguyện từ tháng 5/2021 trở về trước).

- Trong ngày tổ chức Lễ ra quân theo Kế hoạch số 1731/KHLT-BHXH-
BĐVN (ngày 08/5/2022): Phát triển được từ 180 người tham gia BHXH tự 
nguyện mới trở lên. Trong đó, Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện: 
Hữu Lũng, Cao Lộc, mỗi đơn vị phát triển được 20 người trở lên; các huyện còn 
lại phát triển được 16 người tham gia BHXH tự nguyện mới trở lên.

- Căn cứ chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH tự nguyện được giao 
năm 2022 và tình hình hoạt động của đại lý thu, biên chế của mỗi huyện, BHXH 
tỉnh phân loại các đơn vị theo 4 mức để giao chỉ tiêu phát triển người tham gia 
BHXH tự nguyện trong tháng 5/2022 cho Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các 
huyện (chi tiết tại Phụ lục số 01 kèm theo).

b) Về phát triển người tham gia BHYT hộ gia đình
Các đơn vị thực hiện tuyên truyền BHXH tự nguyện, kết hợp với tuyên 

truyền về BHYT hộ gia đình để tăng tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn tỉnh.
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3. Phương pháp tổ chức thực hiện
a) Thành lập các nhóm tuyên truyền
- Mỗi địa bàn huyện, thành phố thành lập từ 08 nhóm tuyên truyền trở lên. 

Trong đó: 
Nhóm do BHXH huyện lựa chọn: Có từ 01 đến 02 viên chức, lao động 

thuộc cơ quan BHXH và các nhân viên đại lý thu hoặc một hoặc cán bộ, công 
chức UBND xã, phường, thị trấn hoặc người hoạt động không chuyên trách ở 
xã, phường, thị trấn và ở thôn, khối phố. 

Nhóm do Bưu điện huyện, thành phố lựa chọn: Đề nghị Bưu điện tỉnh chỉ 
đạo Bưu điện huyện, thàng phố lập các nhóm gồm cán bộ, nhân viên Bưu điện 
huyện, thành phố, Bưu điện văn hóa xã hoặc phối hợp với cán bộ xã, thôn, khối 
phố để lập các nhóm tuyên truyền. 

Thời gian hoạt động của các nhóm trong tháng 5/2022 hoặc tiếp tục duy 
trì cho thời gian về sau. 

- BHXH huyện phối hợp với Bưu điện huyện phân công nhiệm vụ, địa 
bàn hoạt động, giao chỉ tiêu cho từng nhóm. Đối với các điểm tổ chức theo hình 
thức hội nghị có thể linh hoạt, không nhất thiết phải theo mô hình nhóm để đảm 
bảo bố trí nhân lực phù hợp.

b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền
- BHXH các huyện, Bưu điện huyện phối hợp với chính quyền xã, thôn, 

các tổ chức hội đoàn thể, nhân viên đại lý thu để thống nhất các hình thức tuyên 
truyền cho phù hợp. Hướng dẫn các nhóm về các nội dung tuyên truyền, phân 
công nhiệm vụ cho thành viên nhóm và trong việc phân công địa bàn hoạt động 
cho các nhóm, tránh trùng địa điểm.

- Trên cơ sở danh sách người chưa tham gia BHXH, người đã dừng đóng 
BHXH, hoặc qua các mối quan hệ của các cá nhân thuộc BHXH huyện, Bưu 
điện huyện, đại lý thu, cán bộ xã....để lựa chọn, lập danh sách mời tham dự hội 
nghị hoặc đề nghị, thống nhất thời gian đến tuyên truyền, vận động trực tiếp tại 
hộ gia đình hoặc theo mô hình nhóm nhỏ.

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình: BHXH huyện tổ chức các hoạt động 
tuyên truyền, vận động theo  phụ lục số 02 kèm theo.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đề nghị Bưu điện tỉnh
- Phối hợp với BHXH tỉnh xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch liên 

tịch, kịch bản Lễ ra quân hưởng ứng tháng vận động triển khai BHXH toàn dân 
và truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia 
đình.
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- Phối hợp với BHXH tỉnh trong việc tổ chức các hoạt động tuyên truyền, 
vận động người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình nhân tháng vận 
động triển khai BHXH toàn dân. 

- Chỉ đạo Bưu điện huyện, thành phố:
Lựa chọn, cử người tham gia các nhóm tuyên truyền, hướng dẫn nghiệp 

vụ, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên của nhóm.
Căn cứ tình hình cán bộ, nhân viên của Bưu điện huyện, thành phố và 

Bưu điện văn hóa xã, phối hợp với chính quyền xã, phường, thôn, khối phố, các 
tổ chức hội, đoàn thể xã, thôn để mở rộng các nhóm tuyên truyền cho phù hợp. 

2. Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng
- Là đầu mối đôn đốc, hướng dẫn BHXH các huyện triển khai thực hiện 

công tác thông tin, truyền thông, đảm bảo linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực 
tế tại địa phương. 

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh, BHXH các huyện, các đại lý thu trong việc 
tổ chức thực hiện các nội dung nêu tại điểm 1 Khung kịch bản truyền thông kèm 
theo công văn này.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, báo chí tăng cường truyền thông 
về các nội dung tại điểm 2 Kịch bản truyền thông kèm theo công văn này. 

- Phối hợp với phòng nghiệp vụ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn xây dựng dự 
thảo Kế hoạch liên tịch, kịch bản Lễ ra quân theo Kế hoạch liên tịch số 
1731/KHLT-BHXH-BĐVN, trình Lãnh đạo hai ngành phê duyệt.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ, BHXH huyện, đại lý thu tăng cường 
truyền thông các nội dung tại điểm 3, 4 của Khung kịch tháng 5/2022.

- Hướng dẫn BHXH các huyện sử dụng các sản phẩm truyền thông phù 
hợp (clip ngắn, infographic, motion,…) do BHXH Việt Nam cung cấp để tổ 
chức truyền thông.

- Phối hợp với các phòng liên quan, tham mưu cho lãnh đạo BHXH tỉnh tổ 
chức kiểm tra tình hình thực hiện tại một số BHXH huyện.

- Phối hợp với Phòng Tổ chức cán bộ, tham mưu cho BHXH tỉnh ban hành 
văn bản phát động thi đua tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và tháng cao 
điểm phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Tham mưu cho BHXH tỉnh thành lập các nhóm tuyên truyền để phối hợp 
với các đại lý thu xã, phường, Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện công văn này; kết quả ngày ra quân 
trên địa bàn thành phố và toàn tỉnh cho lãnh đạo BHXH tỉnh; dự thảo báo cáo kết 
quả ngày ra quân, tháng vận động thực hiện BHXH toàn dân để báo cáo BHXH 
Việt Nam.

3. Phòng Tổ chức cán bộ
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Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan tham mưu cho BHXH tỉnh ban 
hành văn bản phát động thi đua tháng vận động triển khai BHXH toàn dân và tháng 
cao điểm vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

4. Phòng Quản lý thu
- Phối hợp với Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng nghiên cứu các 

giải pháp để phát triển người tham gia BHXH, BHYT và trong việc tổng hợp, báo 
cáo kết quả phát triển người tham gia BHXH, BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan, nghiên cứu, tham mưu cho 
BHXH tỉnh trong việc đề xuất cấp ủy, chính quyền có cơ chế hỗ trợ kinh phí đối 
với người tham gia BHXH tự nguyện,  BHYT và trong việc vận động các nguồn 
lực xã hội để hỗ trợ người dân đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

5. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Bố trí kinh phí và thực hiện thanh, quyết toán các khoản chi phí theo nội 

dung trong công văn này.
- Hướng dẫn Bưu điện tỉnh, BHXH huyện về thủ tục, hồ sơ thanh toán hội 

nghị tuyên truyền trực tiếp để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện theo 
Công văn 506/BHXH-TCKT ngày 21/02/2019 và Công văn 1077/BHXH-TCKT 
ngày 04/4/2019 của BHXH Việt Nam.

6. Phòng Công nghệ thông tin
Xuất danh sách dữ liệu người chưa tham gia BHXH, BHYT, người đang 

dừng đóng BHXH, gửi cho BHXH các huyện và Phòng Truyền thông và Phát triển 
đổi tượng, phục vụ việc khai thác, phát triển người tham gia.

7. Văn phòng và các phòng nghiệp vụ
- Văn phòng tham mưu cho Lãnh đạo BHXH tỉnh báo cáo UBND tỉnh về 

tình hình thực hiện phát triển BHXH, BHYT trên địa bàn, nhất là BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Văn phòng và các phòng nghiệp vụ cử viên chức, lao động tham gia các 
nhóm tuyên truyền để tổ chức các hoạt động truyên truyền, vận động người dân 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

- Chỉ đạo viên chức, lao động tham gia các hoạt động truyền thông theo các 
nội dung trong Kịch bản truyền thông kèm theo công văn này. Đảm bảo 100% viên 
chức, lao động thực hiện chia sẻ, đăng tải các tin, bài viết về BHXH, BHYT và các 
sản phẩm truyền thông trên các trang mạng xã hội. 

- Theo dõi, tổng hợp viên chức, lao động thực hiện chia sẻ, đăng tải các tin, 
bài viết về BHXH, BHYT và các sản phẩm truyền thông trên các trang mạng xã 
hội về Phòng Truyền thông phát triển đối tượng để theo dõi, tổng hợp báo cáo Lãnh 
đạo BHXH tỉnh.

8. BHXH các huyện
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- Thực hiện các nội dung thuộc trách nhiệm của BHXH cấp huyện và các nội 
dung tại phụ lục 01 kèm theo công văn này. Sao, gửi công văn này cho các đại lý 
thu do BHXH huyện ký hợp đồng.

- Lựa chọn, gửi danh sách các nhóm tuyên truyền, gửi BHXH tỉnh (qua 
phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng) chậm nhất vào 14 giờ ngày 05/5/2022 
để theo dõi. Giám đốc BHXH huyện chỉ đạo mọi hoạt động phân công nhiệm vụ, 
địa bàn hoạt động cho các nhóm. 

- Tích cực, chủ động phối hợp với các phòng, ban ngành, các đơn vị liên 
quan tham mưu cấp ủy, chính quyền có cơ chế hỗ trợ kinh phí đối với người 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; tích cực huy động, vận động các nguồn lực 
xã hội để hỗ trợ người dân đóng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Thường xuyên báo cáo UBND huyện về tình hình phát triển BHXH, 
BHYT, nhất là BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn nhằm tranh 
thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền huyện.

- Phối hợp với Phòng Văn hóa thông tin huyện về việc treo băng rôn, 
phướn tuyên truyền; phối hợp UBND các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền 
qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở (BHXH tỉnh gửi bản mềm sản phầm truyền 
thông cho các huyện để thực hiện).

- Chỉ đạo 100% viên chức, lao động tích cực tham gia vào các hoạt động 
truyền thông, thực hiện like, chia sẻ, đăng tải tin, bài từ nguồn thông tin chính 
thống của các cơ quan thông tấn, báo chí, Cổng thông tin điện tử... của Trung 
ương, địa phương và của ngành, chia sẻ buổi Livestream trên các trang, nhóm 
mạng xã hội của đơn vị và tài khoản cá nhân trên các mạng xã hội.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về BHXH tỉnh (qua Phòng Truyền 
thông và Phát triển đối tượng).

9. Các Đại lý thu
Phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh, huyện để tổ chức các hoạt động tuyên 

truyền và phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên 
địa bàn xã, phường đạt hiệu quả.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO
1. BHXH huyện: 
Báo cáo kết quả thực hiện cho BHXH tỉnh chậm nhất là 16 giờ ngày 

08/5/2022 và các ngày thứ sáu hằng tuần trong tháng 5/2022 (mẫu báo cáo theo 
phụ lục 03 kèm theo).

2. Văn phòng và các phòng nghiệp vụ
- Văn phòng và các phòng nghiệp vụ: Báo cáo kết quả thực hiện công văn 

này, gửi Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng chậm nhất là 16 giờ ngày 
08/5/2022 và các ngày thứ sáu hằng tuần trong tháng 5/2022.
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- Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng: Tổng hợp báo cáo lãnh đạo 
BHXH tỉnh chậm nhất là 17 giờ ngày 08/5/2022 và các ngày thứ sáu hằng tuần 
trong tháng 5/2022.

(Mẫu báo cáo theo Phụ lục số 03 kèm theo)
Yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện nếu có vướng mắc liên hệ về BHXH tỉnh (phòng Truyền thông và phát triển 
đối tượng) để được hướng dẫn chi tiết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo TH CS BHXH, BHYT tỉnh (để báo cáo);
- Ban Chỉ đạo THCS BHXH, BHYT huyện, thành phố; 
- Giám đốc (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc;
- (Đề nghị BHXH các huyện sao gửi đến 
các đại lý thu trên địa bàn)
- Văn phòng; các phòng nghiệp vụ;
- Lưu VT, TTPTĐT.

                 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Hữu Quang
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