
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BHXH TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BHXH-TTPTĐT
V/v phối hợp truyền thông Tháng vận động 

triển khai BHXH toàn dân. 

Lạng Sơn, ngày            tháng  5  năm 2022

     Kính gửi: Ủy ban nhân các phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Để đẩy mạnh công tác truyền thông tháng vận động triển khai BHXH toàn 
dân (tháng 5) theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ; Thực hiện Công văn số 1038/BHXH-TT ngày 23/4/2022 của Bảo hiểm 
xã hội (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, bảo 
hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình; để hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên địa bàn thành phố theo Kế hoạch số 
167/KH-UBND ngày 27/4/2022 của UBND thành phố, BHXH tỉnh Lạng Sơn đề 
nghị UBND các phường, xã trên địa bàn thành phố Lạng Sơn phối hợp triển khai 
một số các nội dung sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo các khối, thôn phối hợp với BHXH tỉnh, Bưu điện thành 
phố và Đại lý thu BHXH, BHYT tổ chức các Hội nghị tuyên truyền chính sách 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đồng thời phát thanh nội dung tuyên truyền 
chính sách BHXH, BHYT trên hệ thống loa phát thanh cơ sở, tăng cường thời 
lượng phát thanh để người dân tiếp cận chính sách BHXH, BHYT  (file phát thanh 
do BHXH tỉnh cung cấp). 

2. Phối hợp với BHXH tỉnh tổ chức tuyên truyền, tư vấn nhóm nhỏ về chính 
sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Mỗi phường, xã lựa chọn 02 đến 03 
Khối để tổ chức tuyên truyền, số lượng mỗi nhóm từ 10-15 người dân trên địa bàn 
phường, xã. Địa điểm tại nhà văn hóa khối, thôn; thời gian tổ chức từ 9h00’-
11h00’, ngày 08/5/2022; đồng thời tiếp tục lựa chọn địa bàn, người dự trong thời 
gian tiếp theo để BHXH tỉnh, Bưu điện thành phố và Đại lý thu đến tuyên truyền, 
vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. 

Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh những nội dung thông tin, 
đề nghị liên hệ qua ông Đào Trọng Hiếu, Trưởng phòng Truyền thông và Phát triển 
đối tượng, BHXH tỉnh (điện thoại 0986284739) để được phối hợp, phúc đáp.

Rất mong nhận được sự phối hợp của UBND các phường, xã./. 

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Giám đốc BHXH tỉnh (b/c);
- UBND thành phố (p/h);
- Lưu VT, TT&PTĐT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Hữu Quang
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