BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN HAI BÀ TRƯNG

Số:747 /BHXH-HBT
V/v: Truyền thông hưởng ứng ngày BHYT Việt
Nam; tuyên truyền, vận động người dân tham gia
BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Q. Hai Bà Trưng, ngày 07 tháng 07 năm 2020

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân quận Hai Bà Trưng;
- Phòng Văn hóa Thông tin;
- Ủy ban nhân dân 18 phường.
Thực hiện Kế hoạch số 908/KH-BYT ngày 16/6/2020 của Bộ y tế về việc truyền
thông nhân ngày BHYT Việt Nam; Kế hoạch số 2043/KHLT-BHXH-BĐVN ngày
24/06/2020 của BHXH Việt Nam và Bưu điện Việt Nam về việc tổ chức Lễ ra quân hưởng
ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT Hộ gia đình; Kế hoạch số 3593/KH-SYT ngày 29/6/2020 của Sở y tế
thành phố về việc tổ chức các hoạt động truyền thông nhân ngày BHYT Việt Nam
01/7/2020 Ngành Y tế Hà Nội.
Thực hiện Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 29/5/2020 của UBND quận
về thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác BHXH, BHYT năm 2020 trên địa bàn
quận Hai Bà Trưng.
Để phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện,
BHYT Hộ gia đình đã được HĐND & UBND quận giao năm 2020, BHXH quận và
Bưu điện trung tâm 6 tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên
truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình trên địa bàn
quận, cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG
1. Chủ đề truyền thông: “Cả nước chung tay thực hiện bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế toàn dân”.
2. Nội dung truyền thông: Truyền thông về vị trí, vai trò, ý nghĩa nhân văn của
chính sách BHXH, BHYT; về lợi ích khi tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia
đình, vận đông phát triển.
II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC
1. Thời gian tổ chức Lễ ra quân: 01 ngày, bắt đầu từ 08h00, thứ bảy ngày
11/7/2020.
2. Hình thức tổ chức: Phát động ra quân và tổ chức tuyên truyền lưu động
bằng phương tiện ô tô và xe máy có gắn các thông điệp truyền thông BHXH đi dọc
các tuyến phố chính trên địa bàn quận; Tổ chức hội nghị tuyên truyền; Phát tờ rơi
tuyên truyền, tư vấn trực tiếp 1/1.
3. Phạm vi tuyên truyền: Chương trình ra quân triển khai tại 18/18 phường.

4. Lực lượng tham gia diễu hành, cổ động, tuyên truyền và tư vấn: cán bộ
BHXH quận và BĐTT6.
Để tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền vận động
người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ gia đình, cũng như tuyên truyền các
chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn quận đạt hiệu quả, BHXH quận Hai Bà Trưng
đề nghị Phòng Văn hóa Thông tin và UBND 18 phường quan tâm phối hợp triển
khai công tác thông tin, truyền thông hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH
toàn dân và tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện cụ thể như sau:
- Tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trên hệ thống
truyền thanh phường trước, trong và sau Lễ ra quân;
- Đăng tải các nội dung tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên Cổng
thông tin điện tử UBND quận và UBND 18 phường;
- Treo băng rôn tại trụ sở UBND các phường.
Tài liệu truyền thông gồm các file phát thanh, tin, bài, băng rôn tuyên truyền
do BHXH quận cung cấp.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên (để p/h);
- BHXH TP Hà Nôi (để b/c)
- PCT UBND quận Vũ Văn Hoạt (để b/c);
- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế quận (để p/h)
- Lưu VT, Bp Thu.
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