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KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội 
toàn dân và các hoạt động tuyên truyền Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2022

Thực hiện Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21/11/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và 
phương pháp tuyên truyền bảo hiểm xã hội (BHXH); Quyết định 294/QĐ-
LĐTBXH ngày 03/03/2021 của Bộ LĐTB&XH ban hành kèm theo Kế hoạch tuyên 
truyền BHXH đến năm 2025; Kế hoạch số 4107/KH-UBND ngày 22/11/2018 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 
23/05/2018 Hội nghị lần thứ Bảy, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách 
chính sách BHXH. 

Nhằm thu hút sự chú ý của mọi tầng lớp nhân dân đối với chính sách BHXH, 
tuyên truyền vận động nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn 
dân, UBND huyện Kim Thành ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng 
ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và hoạt động tuyên truyền 
BHXH toàn dân năm 2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Góp phần gia tăng nhận thức và kiến thức của người dân về những giá trị 

và lợi ích mà BHXH đem lại cho người tham gia nhằm khuyến khích mọi tầng lớp 
nhân dân tham gia BHXH hướng tới mục tiêu BHXH toàn dân; 

- Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp 
trong công tác tổ chức thực hiện chính sách BHXH; 

- Gia tăng số người tìm hiểu, tương tác và tham gia BHXH, đặc biệt là ở 
nhóm người lao động thuộc khu vực phi chính thức; giảm số trường hợp hưởng 
BHXH một lần, nợ đóng, trốn đóng BHXH; 

- Tập trung tuyên truyền, vận động trực tiếp đối với đối tượng là nông dân và 
lao động khu vực phi chính thức về quyền và lợi ích khi tham gia BHXH tự 
nguyện; những rủi ro khi không tham gia BHXH từ đó thay đổi nhận thức và hành 
động của người dân, chủ động tham gia BHXH tự nguyện để đảm bảo an sinh, ổn 
định cuộc sống. 

- Đảm bảo thông tin tuyên truyền chủ đề của năm 2022 được triển khai sâu 
rộng, toàn diện; chú trọng các hoạt động ở cấp cơ sở. Phấn đấu tối thiểu 100% cộng 
tác viên tuyên truyền, nhân viên tổ chức dịch vụ được cơ quan BHXH ủy quyền thu 
BHXH, BHYT được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH và 
nghiệp vụ thông tin, truyền thông. 



- Các hoạt động tuyên truyền được tổ chức tiết kiệm, hiệu quả, có thể lồng 
ghép với các sự kiện khác để tạo hiệu ứng về tuyên truyền; khuyến khích, tạo điều 
kiện huy động các bên tham gia và sử dụng mọi nguồn lực để triển khai các hoạt 
động của Tháng vận động và hoạt động tuyên truyền BHXH toàn dân năm 2022. 

- Tăng cường cách tuyên truyền dựa trên nền tảng công nghệ song song với 
hình thức tuyên truyền miệng, trực tiếp, phối hợp đồng bộ các hình thức tuyên 
truyền trên các cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin. 

II. NỘI DUNG 
1. Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân 
- Chủ đề Tháng vận động “Bảo hiểm xã hội cho tất cả mọi người” 
- Thời gian thực hiện các hoạt động Tháng vận động:  từ ngày 01 tháng 5 

năm 2022 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. 
- Biểu tượng (Logo) và các khẩu hiệu, thông điệp truyền thông: Logo: sử 

dụng biểu tượng của BHXH Việt Nam; Thông điệp: “Bảo hiểm xã hội là đầu tư 
cho tương lai”. 

- Khẩu hiệu tuyên truyền: 
a. Hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2022. 
b. Bảo hiểm xã hội hướng tới công bằng và phát triển bền vững. 
c. Không ngừng hoàn thiện chính sách bảo hiểm xã hội vì cuộc sống tốt đẹp 

cho mọi người dân Việt Nam. 
d. Bảo hiểm xã hội giúp cuộc sống khi không còn khả năng lao động. 
đ. Bảo hiểm xã hội giúp bạn giảm bớt khó khăn về tài chính khi gặp rủi ro 

trong cuộc sống. 
e. Bảo hiểm xã hội giúp bạn an hưởng tuổi già. 
f. Hãy chủ động tham gia bảo hiểm xã hội ngay hôm nay. 
g. Tham gia bảo hiểm xã hội là bảo vệ cuộc sống của mỗi gia đình. 
h. Tham gia bảo hiểm xã hội giúp doanh nghiệp phát triển bền vững. 
i. Pháp luật xử lý nghiêm mọi hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội. 
2. Hoạt động tuyên truyền bảo hiểm xã hội trong Tháng vận động và 

hoạt động tuyên truyền Bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2022 
2.1. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH 

toàn dân, cụ thể như: 
- Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng vận động triển khai bảo hiểm xã 

hội toàn dân năm 2022 trực tuyến với điểm cầu của Trung ương, của tỉnh kết hợp 
truyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

- Tổ chức tuyên truyền về lợi ích của việc tham gia BHXH; tôn vinh các 
doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách BHXH cho người lao động và hỗ trợ người 



dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHXH tự nguyện; những trường hợp điển 
hình về người tham gia và được thụ hưởng các chế độ BHXH … Bằng các hình 
thức tổ chức đối thoại, tọa đàm, phóng sự… theo nội dung trên 

- Tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh éo 
le, tàn tật tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng quyền lợi hưu trí, tử tuất khi 
về già; gặp mặt biểu dương những điển hình, điểm sáng và cá nhân tiêu biểu trong 
thực hiện chính sách BHXH… phù hợp tình hình thực tiễn tại đơn vị, địa phương. 

- Tổ chức tuyên truyền về chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng 
vận động và hoạt động tuyên truyền BHXH toàn dân năm 2022 trên các phương 
tiện thông tin đại chúng, trên mạng xã hội (Cổng thông tin điện tử của UBND 
huyện, Đài phát thanh huyện, Trang thông tin điện tử và Đài truyền thanh các xã, 
thị trấn). 

- Đăng tải các tin, bài viết về hoạt động của Tháng vận động và hoạt động 
tuyên truyền BHXH toàn dân năm 2022. 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc UBND huyện và các  
cơ quan liên quan kết nối tài khoản mạng xã hội cá nhân để lan tuyền các thông 
điệp và hoạt động tuyên truyền BHXH nhằm hiệu ứng lan tỏa BHXH tới mọi thành 
phần trong xã hội. 

- Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại trụ sở cơ 
quan, đơn vị và một số tuyến đường chính thuộc trung tâm huyện, xã, thị trấn. 

- Gửi các tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về BHXH, đặc biệt là BHXH tự nguyện 
đến người dân chưa tham gia BHXH, tìm hiểu để tham gia. 

2.2. Chiến dịch tuyên truyền và vận động người sử dụng lao động, người lao 
động tham gia BHXH. 

2.2.1. Tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp người sử dụng lao động
Cơ quan BHXH huyện phối hợp các ban, ngành liên quan tổ chức tuyên 

truyền, vận động trực tiếp người sử dụng lao động tham gia BHXH cho người lao 
động đầy đủ, đúng quy định, bằng các hình thức tổ chức phù hợp (hội nghị, tập 
huấn, hướng dẫn…) 

2.2.2. Tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp người lao động, chú trọng 
khu vực phi chính thức (lao động tự do, lao động hộ gia đình) 

- Tổ chức ra quân tuyên truyền, phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, 
bảo hiểm y tế hộ gia đình theo quy mô phù hợp. 

- Tập trung nâng cao nhận thức, kiến thức cho người lao động, đặc biệt là 
người lao động tự do, lao động nông - thủy sản hộ gia đình về lợi ích của chính 
sách bảo hiểm xã hội nói chung, BHXH tự nguyện nói riêng, từ đó vận động người 
lao động tham gia BHXH. 

- Hoạt động được tổ chức tại cấp xã: Ban chỉ đạo thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT cấp xã phối hợp cơ quan BHXH huyện, các ban ngành, đoàn thể, 



các tổ chức Đại lý thu BHXH, BHYT tổ chức các hình thức tuyên truyền phù hợp 
tới người dân địa phương (hội nghị, trò chuyện, tư vấn…). 

3. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện BHXH 
Phòng LĐ-TB&XH phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế 

hoạch kiểm tra các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện việc thực hiện chính 
sách BHXH, nhất là những doanh nghiệp vi phạm đóng, nộp BHXH, BHTN đối 
với người lao động. 

4. Nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên truyền bảo 
hiểm xã hội và công tác thi đua khen thưởng 

- Xây dựng, cung cấp tài liệu tuyên truyền nguồn về BHXH; tổ chức tập 
huấn, bồi dưỡng kiến thức về BHXH, kỹ năng, nghiệp vụ thông tin truyền thông 
cho công chức, viên chức, người lao động làm công tác tuyên truyền trong ngành 
BHXH, cộng tác viên, nhân viên Đại lý thu BHXH, bảo hiểm y tế. 

- Các cơ quan liên quan tham mưu 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 đúng quy định pháp luật về thi đua, khen thưởng. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Bảo hiểm xã hội huyện 
- Chủ trì phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, Đài phát thanh 

huyện xây dựng chương trình tổ chức các hoạt động tuyên truyền phù hợp theo nội 
dung nêu trên. 

- Nâng cao chất lượng và mở rộng đội ngũ tuyên truyền viên về BHXH, 
BHYT. Các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ 
tuyên truyền viên, nhân viên đại lý thu BHXH, đáp ứng yêu cầu công tác truyền 
thông về BHXH, bảo hiểm y tế giai đoạn hiện nay; 

- Chủ trì, phối hợp các ban, ngành, đơn vị liên quan tham mưu Ban chỉ đạo 
thực hiện chính sách BHXH, BHYT huyện tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng 
vận động triển khai BHXH toàn dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia 
BHXH tự nguyện trong toàn huyện; 

- Xây dựng, cung cấp tài liệu, tờ rơi, ấn phẩm tuyên truyền về BHXH; 
- Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch được sử dụng từ nguồn 

kinh phí tuyên truyền của Ngành BHXH, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả. 
2. Phòng LĐ-TB&XH huyện, Liên đoàn Lao động huyện huyện
- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, đối thoại về pháp luật lao động, Luật BHXH sâu rộng đến người lao 
động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; động viên và nâng 
cao ý thức trách nhiệm của người sử dụng lao động trong việc chủ động tham gia 
BHXH cho người lao động sau khi ổn định sản xuất, kinh doanh do ảnh hưởng dịch 
Covid-19. 



- Thực hiện công tác kiểm tra, tình hình thực hiện pháp luật lao động tại các 
doanh nghiệp trên địa bàn huyện về BHXH, tập trung kiểm tra các doanh nghiệp 
đóng không đủ số lao động thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất 
nghiệp, doanh nghiệp chậm đóng BHXH, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp 
cố tình vi phạm. 

- Phối hợp theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện các hoạt động hưởng 
ứng tuyên truyền tại kế hoạch này tại các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc thẩm 
quyền, báo cáo UBND huyện theo quy định. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện
Chủ trì phối hợp với Phòng LĐTB&XH huyện, BHXH huyện, Đài phát 

thanh huyện, Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao huyện tăng cường công tác 
tuyên truyền chính sách pháp luật BHXH, chú trọng tuyên truyền về lợi ích, vai trò, 
ý nghĩa và những nội dung liên quan đến cải cách chính sách bảo hiểm xã hội của 
Nhà nước để người dân được tiếp cận, hiểu chế độ chính sách BHXH, nhất là 
BHXH tự nguyện. 

4. Các cơ quan, ban, ngành huyện 
- Tổ chức triển khai nội dung theo kế hoạch này; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác thông tin tuyên truyền BHXH; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, 
phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội để cán bộ, đảng viên, nhân dân 
hiểu rõ sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của cải cách 
chính sách BHXH đối với bảo đảm an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự, an toàn 
xã hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong thực hiện chính sách BHXH. 

- Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch được sử dụng từ 
nguồn kinh phí chi thường xuyên bố trí trong dự toán theo phân cấp của Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

5. UBND các xã, thị trấn 
- Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động và hoạt động tuyên 

truyền BHXH toàn dân năm 2022 theo thực tế địa phương; 
- Chỉ đạo các ban, ngành, hội đoàn thể phối hợp với cơ quan BHXH huyện 

tăng cường các giải pháp tuyên truyền để phát triển đối tượng tham gia BHXH, chú 
trọng vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện. Tuyên truyền mạnh mẽ về 
chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Tháng vận động, hoạt động tuyên truyền 
BHXH toàn dân năm 2022 tại địa phương. 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực tiếp tại tổ, khu dân cư, thôn, xóm, 
các hộ gia đình (tổ chức ra quân tuyên truyền đến từng hộ gia đình, tổ chức hội 
nghị, nói chuyện tư vấn...), tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống phát 
thanh giúp người dân hiểu về quyền lợi khi tham gia BHXH. 

- Kinh phí tổ chức thực hiện các hoạt động theo Kế hoạch được sử dụng từ 
nguồn kinh phí chi thường xuyên bố trí trong dự toán theo phân cấp của Luật Ngân 
sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành. 



6. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện
- Tổ chức triển khai nội dung theo kế hoạch; 
- Phối hợp với cơ quan BHXH huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHXH để người lao động hiểu rõ 
sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH;

- Mỗi doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh treo ít nhất 01 băng zôn, lựa 
chọn nội dung tuyên truyền nêu trên tại cổng chính ra vào để hưởng ứng Tháng bảo 
hiểm xã hội toàn dân. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng vận động 
triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân và hoạt động tuyên truyền bảo hiểm xã hội toàn 
dân năm 2022 trên địa bàn huyện Kim Thành, đề nghị các cơ quan, ban, ngành, 
đoàn thể, chính quyền các cấp triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Sở LĐTBXH;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Thành viên BCĐ thực hiện chính sách 
BHXH, BHYT huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành liên quan;
- UBND các xã, TT;
- Lưu: VT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Viết Tuấn
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