Phụ lục
TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã đến năm 2025
(Kèm theo Quyết định số 294/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 03 năm 2021 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội)
------------STT

Nhiệm vụ, công việc

I

Công tác xây dựng Kế hoạch

1

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH
hằng năm

2

Xây dựng kế hoạch tuyên truyền vào dịp
Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

II

Về nhân lực làm công tác tuyên truyền

1

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH,
kỹ năng, nghiệp vụ thông tin truyền thông
cho CCVC, người lao động làm công tác
tuyên truyền trong Ngành BHXH

1.1

Cán bộ Phòng Truyền thông và Phát triển
đối tượng

1.2

2

Cán bộ tuyên truyền tại BHXH quận,
huyện, thị xã
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH
và nghiệp vụ thông tin, truyền thông cho
cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên tổ
chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội
ủy quyền thu BHXH

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

- Bộ Lao động - Thương
BHXH Việt Nam binh và Xã hội;
- Các bộ ngành liên quan
Bộ Lao động – - Bảo hiểm xã hội Việt
Thương binh và Nam;
Xã hội
- Các bộ ngành liên quan

Thời gian
thực hiện

Sản phẩm, kết quả

Hằng năm

Kế hoạch

Hằng năm

Kế hoạch

BHXH Việt Nam

BHXH các tỉnh, thành phố Hằng năm

Tối thiểu 01 lớp/năm

BHXH Việt Nam

BHXH các tỉnh, thành phố
Hằng năm
BHXH quận, huyện, thị xã

Tối thiểu 01 lớp/năm

tổ chức dịch vụ được cơ
BHXH các tỉnh, quan bảo hiểm xã hội ủy
Hằng năm
thành phố
quyền thu BHXH, các đơn
vị liên quan

Tối thiểu 1 lớp/tỉnh/năm

Nhiệm vụ, công việc

3

Tuyên truyền, tập huấn, tư vấn, đối thoại
trực tiếp,... cho cộng tác viên tuyên truyền,
nhân viên tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo
hiểm xã hội ủy quyền thu BHXH, già làng,
trưởng bản, người có uy tín,...

Các hội,
thể,...

4

Tập huấn trang bị kiến thức về BHXH cho
phóng viên, biên tập viên chuyên trách thuộc
các cơ quan thông tấn báo chí

BHXH Việt Nam

BHXH các tỉnh, thành phố;
Hằng năm
các cơ quan thông tấn báo chí

01- 02 lớp/năm

5

Tập huấn cho đội ngũ giảng viên nguồn
về tuyên truyền BHXH

Bộ Lao độngThương binh và
Xã hội

Các đơn vị liên quan

Các lớp tập huấn

III

Cơ quan chủ trì

đoàn

Cơ quan phối hợp

Thời gian
thực hiện

STT

BHXH tỉnh, thành phố

Hằng năm

Hằng năm

Sản phẩm, kết quả
- Năm 2021-2022:
hội nghị/tổ chức
đoàn thể/ tỉnh/năm
- Năm 2023-2025:
hội nghị/tổ chức
đoàn thể/ tỉnh/năm

3-5
hội,
1-3
hội,

Các hoạt động tuyên truyền

1

Cung cấp thông tin về chính sách, pháp
luật BHXH cho cán bộ lãnh đạo, quản lý
của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các bộ,
ngành, tổ chức chính trị-xã hội, đoàn thể
(qua hình thức như hội nghị/email/văn
bản/...)

Đơn vị quản lý trực
tiếp đối tượng

2

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo triển khai
kế hoạch tuyên truyền BHXH trên địa bàn
phù hợp với đặc điểm, đặc thù từng nhóm
đối tượng

- BHXH các cấp;
Cấp ủy, chính
- Các đơn vị liên quan Hằng năm
quyền các cấp
khác

Hằng năm

100% cấp ủy đảng,
chính quyền các cấp có
kế hoạch tuyên truyền
BHXH trên địa bàn
2

STT

Nhiệm vụ, công việc

3

Tổng kết chương trình phối hợp
tuyên truyền giai đoạn 2015-2020; ký kết
chương trình phối hợp giai đoạn tiếp theo

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian
thực hiện

Sản phẩm, kết quả

BHXH Việt Nam

- Các bộ, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan truyền thông Năm 2021
quốc gia

Chương trình phối hợp
tuyên truyền giai đoạn
tiếp theo

4

Tổng kết chương trình phối hợp
tuyên truyền đã ký; ký kết chương trình
phối hợp giai đoạn tiếp theo

BHXH Việt Nam

- Các bộ, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan truyền thông Năm 2025
quốc gia

Chương trình phối hợp
tuyên truyền giai đoạn
tiếp theo

5

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ
biến, tư vấn, đối thoại trực tiếp,... với
người lao động, người sử dụng lao động tại
các doanh nghiệp

- BHXH Việt Nam;
Các sở, ban, ngành, đoàn
- BHXH các tỉnh,
Hàng năm
thể liên quan
thành phố

- Giai đoạn đến năm
2022:10-15 cuộc/năm/tỉnh;
- Giai đoạn 2023-2025:1012 cuộc/năm/tỉnh

6

Tổ chức các hội nghị tuyên truyền, phổ
biến, tư vấn, đối thoại trực tiếp,... theo các
nhóm đối tượng tại cơ sở

- BHXH Việt Nam; - Các sở, ban, ngành, đoàn
- BHXH các tỉnh, thể liên quan;
Hằng năm
thành phố
- UBND các cấp

- Giai đoạn đến năm 2022:
Khoảng 25% số xã,
phường, thị trấn/năm
- Giai đoạn 2023-2025:
Khoảng 15-20% số xã,
phường, thị trấn/năm

7

Chủ trì tổ chức khảo sát, hội thảo,... lấy ý
kiến bổ sung, sửa đổi Luật BHXH của các
đại biểu quốc hội; doanh nghiệp; người lao
động tại các khu công nghiệp, khu chế
xuất.

Bộ Lao độngThương binh và
Xã hội

8

Tuyên truyền vào dịp Tháng vận động
triển khai BHXH toàn dân

BHXH Việt Nam;

Các đơn vị liên quan

Năm
2022

2021- 5-6 hội
sát/năm

thảo,

khảo

Bộ Lao động-Thương binh
và Xã hội; các đơn vị liên
quan

Hội nghị, hội thảo, sự
Tháng 5 hằng
kiện truyền thông, tuyên
năm
truyền trực quan,...

STT

Nhiệm vụ, công việc

9

Tuyên truyền trên hệ thống đài truyền
thanh cơ sở

10

Biên tập các ấn phẩm tuyên truyền về
BHXH tự nguyện phát hành đến cơ sở

11

Tuyên truyền trên mạng xã hội, các nền
tảng công nghệ như lotus, facebook, zalo,
youtube, …

12

13

14

Đánh giá, giám sát nội dung tuyên truyền
về BHXH trên báo điện tử để phân tích
mối quan tâm của dư luận với xã hội
Liên kết giữa các cổng thông tin điện tử,
tạp chí điện tử của Ngành BHXH với các
mạng xã hội, Cổng thông tin điện tử của
các đơn vị liên quan

Tin nhắn có thông tin tuyên truyền
về BHXH

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian
thực hiện

Sản phẩm, kết quả

BHXH các tỉnh,
Sở Thông tin Truyền thông Hằng năm
thành phố

Mỗi tuần có tối thiểu 02
lượt phát thanh tuyên
truyền về BHXH tự
nguyện

BHXH Việt Nam

BHXH các tỉnh, thành phố Hằng năm

Tờ rơi, tờ gấp,...chú trọng
cập nhật công nghệ mới
trong thiết kế; ấn phẩm
được dịch ra tiếng dân tộc

BHXH Việt Nam

- Bộ Thông tin Truyền
thông;
Hằng năm
- Các đơn vị có liên quan

- Năm 2021-2022: Xây
dựng Kế hoạch;
- Năm 2023-2025: Triển
khai thực hiện

Bộ Thông tin
Truyền thông

- BHXH Việt Nam;
- Các đơn vị có liên quan

- BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, Các đơn vị có liên quan
thành phố

BHXH Việt Nam

Bộ Thông tin Truyền
thông

Năm
2025

2021- Báo cáo đánh giá, giám
sát

Hằng năm

Năm
2025

Sử dụng dịch vụ tin
nhắn (SMS) có chủ đích
2023- nhằm truyền tải thông
tin tuyên truyền BHXH
đến các nhóm đối tượng
cụ thể
4

STT

Nhiệm vụ, công việc

Cơ quan chủ trì

Cơ quan phối hợp

Thời gian
thực hiện

Sản phẩm, kết quả

15

Thực hiện nắm bắt thông tin phản hồi về
chính sách BHXH và thực hiện chính
sách BHXH

BHXH Việt Nam

- Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội;
- Các bộ, ngành liên quan

16

Tuyên truyền BHXH theo chiến dịch gắn
với việc sửa đổi, hoàn thiện chính sách
BHXH

Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội

- BHXH Việt Nam;
- Các bộ, ngành liên quan; Theo
- UBND các tỉnh, thành
dịch
phố trực thuộc Trung ương

chiến Báo cáo kết quả thực
hiện

17

Tuyên truyền BHXH theo chiến dịch gắn
với việc tổ chức thực hiện chính sách
BHXH

BHXH Việt Nam

- Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội;
- Các bộ, ngành có liên
quan

Theo
dịch

chiến Báo cáo kết quả thực
hiện

IV

Công tác giám sát, đánh giá
- BHXH Việt Nam;
- Các bộ, ngành liên quan

Năm 2021

Bộ chỉ số

- BHXH Việt Nam;
- Các bộ, ngành liên quan

Năm 2025
(giai đoạn
2020 - 2025)

Báo cáo kết quả giám sát

1

Xây dựng bộ chỉ số giám sát, đánh giá kết
quả tuyên truyền BHXH theo từng giai
đoạn

2

Thực hiện giám sát, đánh giá kết quả tuyên
truyền BHXH theo từng giai đoạn

3

Tổng hợp báo cáo kết quả tuyên truyền
BHXH giai đoạn đến năm 2025

Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội
Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội
Bộ Lao động Thương binh và
Xã hội

Hằng năm

Báo cáo kết quả thực
hiện

- BHXH Việt Nam;
- Các bộ, ngành liên quan;
- Quý IV/2025 Báo cáo
- Ủy ban nhân dân các
tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương

