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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023 

 

Thực hiện kế hoạch số 456/KH-UBND ngày 06 tháng 3 năm 2023 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng năm 2023; Căn cứ Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21 tháng 11 

năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội 

dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội; Quyết định số 

294/QĐ-LĐTBXH ngày 03 tháng 3 năm 2021 của Bộ Lao động - Thương binh 

và Xã hội phê duyệt Kế hoạch tuyên truyền BHXH đến năm 2025, Ủy ban nhân 

dân (UBND) huyện ban hành Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH) 

trên địa bàn huyện Trùng Khánh năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH để các 

cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn huyện hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, 

vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, 

tổ chức thực hiện chính sách, củng cố niềm tin và lan tỏa sâu rộng trong nhân 

dân về tính ưu việt, giá trị văn hóa của chính sách BHXH, qua đó, mở rộng phát 

triển người tham gia BHXH, nhất là BHXH tự nguyện tiến tới thực hiện mục 

tiêu BHXH toàn dân của Đảng và Nhà nước. 

2. Yêu cầu 

Công tác tuyên truyền BHXH trên địa bàn huyện được tiến hành chủ động, 

thường xuyên, liên tục, thống nhất và đồng bộ ở tất cả các cấp, các ngành, đa 

dạng từng nhóm đối tượng, văn hóa, phong tục, tập quán của từng vùng miền, có 

sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong 

việc triển khai thực hiện kế hoạch, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm. 

Hoạt động tuyên truyền BHXH phải lấy đối tượng tuyên truyền làm trung 

tâm, trong đó chú trọng đến nhóm đối tượng lao động phi chính thức khu vực 

thnahf thị, lao động khu vực nông thôn, người làm nông nghiệp, lâm nghiệp 

ddeere phát triển người tham gia BHXH tự nguyện. 

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ 

1. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác tuyên 

truyền tại BHXH huyện, BHXH các xã được đào tạo, tập huấn, cập nhật, bồi 

dưỡng kiến thức về BHXH và nghiệp vụ thông tin, truyền thông. 
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2. 100% cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên đại lý thu BHXH trên 

phạm vi toàn huyện được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về 

BHXH và nghiệp vụ thông tin, truyền thông. 

3. 100% cán bộ, đảng viên được tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, 

lợi ích của 11 nội dung cải cách chính sách BHXH nêu tại Nghị quyết số 28- 

NQ/TW ngày 23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về cải 

cách chính sách BHXH và các Luật, Nghị quyết mới của Quốc hội cụ thể hóa 

nội dung cải cách BHXH. 

4. 55% lực lượng lao động trong độ tuổi được tuyên truyền về chính sách, 

pháp luật về BHXH; hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của 11 nội dung 

cải cách chính sách BHXH trong Nghị quyết số 28-NQ/TW và các quy định mới 

của Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa nội dung cải cách.  

5. 25% đối tượng là lực lượng lao động không thuộc diện phải tham gia 

BHXH bắt buộc được tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHXH tự nguyện; ý 

nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của việc tham gia BHXH tự nguyện. 

III. THỜI GIAN, PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Thời gian: Trong năm 2023, trọng tâm là Tháng vận động triển khai 

BHXH toàn dân năm 2023. 

2. Phạm vi triển khai: Trên địa bàn huyện Trùng Khánh. 

3. Đối tượng tuyên truyền: 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác BHXH ở 

địa phương. 

- Người sử dụng lao động. 

- Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và 

lao động không có quan hệ lao động. 

- Nhóm sinh viên, chú trọng sinh viên cuối khóa, là đối tượng sắp tham 

gia vào thị trường lao động. 

IV. ĐỔI MỚI NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN  

1. Tiếp tục tuyên truyền quan điểm của Đảng,chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp trong 

việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH. Tuyên truyền ý nghĩa sâu 

sắc, kết quả thiết thực khi có cấp ủy đảng, chính quyền địa phương vào cuộc 

trực tiếp chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH trên địa bàn, truyền thông lan tỏa 

kết quả, sự thành công trong việc đưa chỉ tiêu phát triển BHXH vào chỉ tiêu phát 

triển kinh tế- xã hội của địa phương. 

 Chú trọng tuyên truyền về nội dung Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 

23/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính 

sách BHXH, Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 và Nghị quyết số 

69/NQ-CP ngày 19/5/2022 của Chính phủ về việc giao chỉ tiêu phát triển đối 

tượng tham gia bảo hiểm xã hội, Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 
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29/6/2018 của Tỉnh ủy, Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 09/9/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy Cao Bằng về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh. Kế hoạch 2939/KH-UBND ngày 18/9/2018 

của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 

29/6/2018 của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 2813/KH-UBND ngày 15/10/2021 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 

09/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cao Bằng và các văn bản chỉ đạo của 

Huyện ủy, UBND huyện về công tác BHXH. 

2. Tuyên truyền, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong 

cách Hồ Chí Minh về an sinh xã hội và BHXH. 

3. Truyền thông để tạo sự đồng thuận trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật 

BHXH và những nội dung sửa đổi của các văn bản pháp luật khác có liên quan 

đến lĩnh vực BHXH; cập nhật, tuyên truyền kịp thời những quy định mới về 

chính sách BHXH đến người dân. Tuyên truyền về lộ trình tăng tuổi nghỉ hưu 

theo quy định tại Bộ luật Lao động sửa đổi được Quốc hội thông qua ngày 

20/11/2019. 

4. Tuyên truyền về ý nghĩa nhân văn, giá trị thiết thực, lợi ích vượt trội 

khi tham gia BHXH, những rủi ro khi không tham gia, qua đó giúp người dân 

hiểu sâu sắc hơn nữa chính sách BHXH là chính sách quan trọng để đảm bảo 

quyền được an sinh xã hội của công dân theo quy định của Hiến pháp, vì lợi ích 

lâu dài, bền vững của mỗi người dân; khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thực tự 

lực của mỗi người dân, giúp người dân hình thành thói quen chủ động tham gia 

BHXH như một nhu cầu thiết yếu để chăm sóc sức khỏe, ổn định cuộc sống của 

bản thân và gia đình; vận động, khích lệ những người đang hưởng lương hưu 

hằng tháng, đang hưởng các chế độ BHXH tuyên truyền về lợi ích thiết thực của 

các chế độ BHXH. 

5. Tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu, kết quả đạt được trong thực 

hiện chính sách BHXH.tuyên truyền gương người tốt, việc tốt trong thực hiện 

chính sách BHXH, những sáng kiến, sáng tạo trong ứng dụng công nghệ thông tin, 

cải cách thủ tục hành chính, các dịch vụ chăm sóc khách hàng tiện ích hướng tới sự 

hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia BHXH.  

6. Tuyên truyền vận động, thuyết phục, cổ vũ các tổ chức, cá nhân, các 

nhà hảo tâm làm công tác thiện nguyện trong lĩnh vực BHXH để tặng sổ BHXH 

tự nguyện cho người lao động, nhất là với những lao động thuộc hộ nghèo, 

người có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập không ổn định… để ngày càng nhiều 

người dân được dảo đảm an sinh xã hội. 

7. Tiếp tục tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 

15/8/2019 của Hội đồng thẩm phán, Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng 

Điều 214 về tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, 

BHYT, BHTN nhằm đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về 

BHXH, BHYT, BHTN. 

V. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP  
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1. Đổi mới, đa dạng hình thức, phương pháp truyên truyền 

- Xác định tuyên truyền BHXH là một loại dịch vụ, từng bước thay đổi 

phương thức tuyên truyền theo cơ chế cung cấp dịch vụ thay vì hoạt động mang 

tính hành chính nhà nước. 

- Kết hợp hài hoà giữa tuyên truyền thường xuyên và tuyên truyền theo 

chiến dịch; đa dạng các hình thức tuyên truyền, như: tổ chức các hội nghị, hội 

thảo; tuyên truyền, tư vấn trực tiếp và các hoạt động chăm sóc khách hàng; tổ 

chức, lồng ghép trong các hội thi, các hình thức sân khấu hoá phù hợp; tuyên 

truyền trực quan qua tờ rơi, pa nô, áp phích, các hiện vật mang tính thông điệp 

về BHXH; tăng cường tần suất tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại 

chúng, các nền tảng mạng xã hội.  

- Tuyên truyền theo nhóm nhỏ đến từng cụm dân cư, hộ gia đình; phát 

huy vai trò của tổ chức, cá nhân có uy tín trong cộng đồng, của chính người 

tham gia BHXH để tuyên truyền, vận động, chia sẻ giá trị, lợi ích của chính sách 

BHXH; giúp người dân nhận biết các thông tin xấu, tin sai sự thật về BHXH, 

chủ động phản ánh, tố giác các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH. 

- BHXH các cấp tăng cường ký kết, tham gia các chương trình, quy chế 

phối hợp với các cấp, các ngành để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, thực hiện 

các chính sách BHXH. 

- Các địa phương tăng cường phối hợp với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, 

Đoàn Thanh niên xây dựng các mô hình hay, có tính lan toả trong việc tham gia 

BHXH tự nguyện. 

2. Rà soát, phân loại nhóm đối tượng để có kế hoạch tuyên truyền 

phù hợp với đặc thù từng nhóm 

- Đối với nhóm tham gia BHXH bắt buộc: Tập trung tuyên truyền để 

người sử dụng lao động, người lao động trong các doanh nghiệp nắm được đầy 

đủ các quy định của Luật BHXH, từ đó tham gia BHXH theo đúng quy định của 

pháp luật. 

- Đối với nhóm tham gia BHXH tự nguyện: tăng cường các hoạt động 

tuyên truyền, vận động, tư vấn trực tiếp nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức cho 

người lao động, đặc biệt là người lao động tự do, lao động thuộc lĩnh vực nông - 

lâm - ngư nghiệp, hộ gia đình về lợi ích của BHXH; lồng ghép tuyên truyền, vận 

động người dân tham gia BHXH tự nguyện có một phần hỗ trợ của ngân sách 

nhà nước trong các cuộc họp ở thôn, xóm, tổ dân phố. 

- Tổ chức tuyên truyền đối với nhóm học sinh, sinh viên, chú trọng học 

sinh, sinh viên cuối khóa, là đối tượng sắp tham gia vào thị trường lao động; 

vận động mỗi học sinh, sinh viên là một tuyên truyền viên về BHXH. 

3. Nâng cao hiệu quả hoạt động tuyên truyền 

- Trung tâm Văn hóa và Truyền thông huyện tăng cường thực hiện các tin, 

bài, phóng sự… về vị trí, vai trò, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHXH, tôn 

vinh các doanh nghiệp, người sử dụng lao động thực hiện tốt chính sách BHXH 
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cho người lao động và hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH 

tự nguyện; quan tâm tuyên truyền sâu rộng để các tổ chức, doanh nghiệp, quần 

chúng nhân dân hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân. 

- Các cơ quan, ban, ngành, tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện: Tăng 

cường công tác chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền về BHXH cho cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị dưới các hình thức phù hợp; 

lựa chọn các chủ đề tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, 

phù hợp với từng thời điểm áp dụng; tuyên truyền các bài viết, các hoạt động về 

BHXH lên trang thông tin (Website), Fanpage trên mạng xã hội facebook, zalo 

của đơn vị mình; khuyến khích các cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong đơn vị sử dụng tài khoản mạng xã hội (facebook, zalo, youtube,…) 

cá nhân để tuyên truyền các thông điệp về BHXH, nhất là tầm quan trọng và lợi 

ích mà chính sách, chế độ BHXH đem lại cho người tham gia. 

- Cơ quan BHXH huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ 

chức Lễ phát động Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân năm 2023 thiết 

thực, ý nghĩa; căn cứ theo tình hình thực tế của địa phương đẩy mạnh thực hiện 

các hoạt động tuyên truyền như: tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm và các hình 

thức tuyên tuyền phù hợp khác. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về 

BHXH, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin truyền thông nhằm nâng cao năng lực cho 

công chức, viên chức, người lao động làm công tác tuyên truyền trong các cơ 

quan BHXH, cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên đại lý thu BHXH. 

4. Công tác thi đua, khen thưởng 

Khuyến khích các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, 

thị trấn tuỳ điều kiện cụ thể có hình thức thi đua, khen thưởng phù hợp cho các 

tập thể, cá nhân tích cực triển khai thực hiện công tác tuyên truyền BHXH có 

hiệu quả cao theo quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. Khen thưởng các 

doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH cho người lao động và hỗ trợ người 

có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH tự nguyện. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện được đảm bảo trong dự toán chi thường xuyên hằng 

năm của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo phân cấp quản lý 

ngân sách hiện hành, đối với cơ quan BHXH và các cơ quan, tổ chức phối hợp 

với BHXH huyện để thực hiện tuyên truyền, phát triển BHXH thì kinh phí 

thực hiện được bố trí trong dự toán chi phí quản lý hàng năm của cơ quan 

BHXH. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì, phối hợp với BHXH huyện kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn 

vị triển khai thực hiện Kế hoạch. 

- Phối hợp với BHXH huyện tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt 

các nội dung của Kế hoạch. 
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- Tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND huyện 

kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền BHXH năm 2023. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

triển khai thực hiện các nội dung nêu tại Kế hoạch này. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn BHXH triển khai kế hoạch tuyên truyền BHXH; 

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

sách BHXH; cung cấp các ấn phẩm: tài liệu, tờ rơi tuyên truyền về chính 

sách BHXH, BHTN cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương, các tổ chức 

đoàn thể huyện. 

- Báo cáo UBND huyện (qua Phòng Lao động-TB&XH) tình hình thực 

hiện Kế hoạch theo nhiệm vụ được giao. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện kinh phí, kiểm tra kết quả sử 

dụng kinh phí theo quy định của pháp luật. 

4. Các cơ quan, ban, ngành huyện 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, ban hành Kế hoạch tuyên truyền hoặc lồng 

ghép thực hiện công tác tuyên truyền BHXH trong kế hoạch công tác năm; phối 

hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, BHXH huyện, UBND các 

xã, thị trấn triển khai hiệu quả các nội dung của Kế hoạch. 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền BHXH năm 2023 phù hợp với đặc 

điểm, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương; phối hợp với Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, BHXH huyện và các cơ quan liên quan triển khai tổ 

chức thực hiện công tác tuyên truyền BHXH phù hợp với đặc thù của từng 

nhóm đối tượng tại địa phương. 

- Chủ động lồng ghép thực hiện tuyên truyền đảm bảo thiết thực, chất 

lượng, hiệu quả; phối hợp với cơ quan BHXH và các cơ quan liên quan tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền về chính sách BHXH, nhất là tuyên truyền, vận 

động người dân tại địa phương tham gia BHXH tự nguyện. 

 6. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông huyện 

Tăng cường thời lượng phát sóng các tin, bài tuyên truyền về chính sách 

BHXH, nhất là lợi ích của chính sách BHXH tự nguyện trên sóng phát thanh và 

hệ thông loa phát thanh tại các xã, thị trấn. 

7. Bưu điện huyện 

Phối hợp với BHXH huyện tổ chức thực hiện tốt Lễ Phát động truyền 

thông trong tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, đẩy mạnh các hoạt động 

tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện; đảm bảo các điều 

kiện thực hiện tốt các dịch vụ về BHXH theo hợp đồng cung ứng.  
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8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Hội Liên 

hiệp Phụ nữ huyện, Hội Nông dân huyện, Huyện Đoàn Thanh niên, Liên 

đoàn Lao động huyện  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội dung 

của Kế hoạch. 

- Tổ chức tuyên truyền BHXH với các hình thức phù hợp với các đối 

tượng là đoàn viên, hội viên, thành viên của tổ chức mình, đặc biệt là tuyên 

truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thành viên tham gia BHXH tự nguyện. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện 

Trùng Khánh năm 2023. Căn cứ nhiệm vụ giao, các cơ quan, đơn vị, UBND các 

xã, thị trấn triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân 

huyện (qua Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) trước ngày 05/12/2023; 

kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Sở Lao động-TB&XH các vấn đề khó khăn, vướng 

mắc để giải quyết theo thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Sở Lao động - TBXH; 

- TT.Huyện ủy; TT.HĐND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Bưu điện huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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