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CHƯƠNG TRÌNH
PHỐI HỢP TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ
HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ BỘ THÔNG TIN VÀ
TRUYỀN THÔNG GIAI ĐOẠN 2015 - 2020
Căn cứ Nghị định số 05/2014/NĐ-CP, ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 132/2013/NĐ-CP, ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông thống nhất Chương trình phối
hợp tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế
(BHYT) giai đoạn 2015 - 2020 như sau:
I. MỤC ĐÍCH
1. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia vào công tác tuyên
truyền chính sách BHXH, BHYT nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012
của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai
đoạn 2012 - 2020”.
2. Đẩy mạnh hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH,
BHYT nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, các cấp, các ngành, các cơ
quan báo chí và nhân dân về vai trò, ý nghĩa của chính sách BHXH, BHYT trong hệ thống an
sinh xã hội góp phần ổn định xã hội và phát triển bền vững đất nước.
3. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa Bộ Thông tin và Truyền thông
và Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong công tác
phổ biến, tuyên truyền, thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT.
4. Là cơ sở để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo BHXH
và Sở Thông tin và Truyền thông các tỉnh, thành phố tổ chức tuyên truyền thực hiện chính sách,
pháp luật BHXH, BHYT.

II. NGUYÊN TẮC PHỐI HỢP
1. Việc phối hợp giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông phải
bám sát khuôn khổ Chương trình và quy định của pháp luật hiện hành; bảo đảm phát huy tốt
chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan trên tinh thần hợp tác hỗ trợ lẫn nhau hoàn thành tốt
nhiệm vụ.
2. Hoạt động phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách BHXH, BHYT giúp cho các tầng
lớp nhân dân hiểu biết hơn về quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia.
3. Chương trình được cụ thể hóa bằng kế hoạch thực hiện hằng năm, theo sự chỉ đạo, giám
sát, kiểm tra của Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền
thông.
III. NỘI DUNG PHỐI HỢP
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản của Luật BHXH,
Luật BHYT, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về BHXH, BHYT;
về vai trò của cấp ủy đảng ở cơ sở trong việc lãnh đạo tổ chức tuyên truyền thực hiện về chính
sách BHXH, BHYT theo Nghị quyết số: 21-NQ/TW ngày 22 tháng 11 năm 2012 của Bộ Chính
trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 2020”, cụ thể là:
+ Định hướng nội dung thông tin về BHXH, BHYT trên báo chí và trên hệ thống thông tin
cơ sở;
+ Tổ chức Hội nghị, hội thảo, tập huấn cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên báo chí, cán
bộ làm công tác thông tin ở cơ sở, nhất là cán bộ người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, biên
giới, hải đảo;
+ Tổ chức sản xuất và phát sóng chương trình phát thanh, truyền hình;
+ Tổ chức biên soạn, in ấn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền;
+ Tổ chức nhắn tin qua mạng viễn thông ...
IV. TRÁCH NHIỆM THỰC HIỆN
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam
- Cung cấp thông tin, tài liệu, hỗ trợ chuyên môn, nghiệp vụ về BHXH, BHYT để Bộ
Thông tin và Truyền thông có cơ sở triển khai nội dung Chương trình phối hợp.
- Chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Thông tin và Truyền
thông các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình phối hợp.

- Căn cứ kinh phí tuyên truyền được phê duyệt hằng năm của Bảo hiểm xã hội Việt Nam,
Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông báo cho Bộ Thông tin và Truyền thông số kinh phí hỗ trợ để
thực hiện Chương trình phối hợp, đồng thời dự thảo nội dung Hợp đồng phối hợp tuyên truyền
và chuyển kinh phí cho Bộ Thông tin và Truyền thông đúng quy định, kịp tiến độ.
- Chủ trì việc sơ kết, tổng kết, đánh giá các hoạt động tuyên truyền theo nội dung của
Chương trình.
2. Bộ Thông tin và Truyền thông
- Tổ chức định hướng thông tin và chỉ đạo các cơ quan báo chí, các đơn vị thông tin cơ sở
tăng thời lượng, nội dung và chất lượng tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính
sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách BHXH và BHYT.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ lồng ghép việc tuyên truyền về chính sách BHXH
và BHYT với việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia,
trong đó tập trung vào các Chương trình mục tiêu quốc gia đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng
sâu, vùng xa, biên giới và hải đảo ... góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân
dân.
- Tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng biên tập, viết tin bài tuyên truyền về các
chuyên đề trong lĩnh vực BHXH và BHYT cho đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cán bộ
làm công tác thông tin ở cơ sở; hỗ trợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam trong việc bồi dưỡng nghiệp vụ
thông tin, tuyên truyền cho đội ngũ làm công tác thông tin, tuyên truyền ngành Bảo hiểm xã hội.
- Tổ chức các hoạt động đưa thông tin BHXH và BHYT về cơ sở, chỉ đạo các Sở Thông tin
và Truyền thông tổ chức các hoạt động tuyên truyền về BHXH và BHYT thông qua đội thông tin
lưu động, tổ chức các cuộc thi, trưng bày, triển lãm ... ở các địa phương.
- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức thực hiện các nội dung của Chương
trình đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu nêu trên.
- Phối hợp thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả triển khai nội dung của Chương
trình.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao Ban Tuyên truyền và Bộ Thông tin và Truyền thông
giao Vụ Thông tin cơ sở là đơn vị đầu mối phối hợp của hai cơ quan. Lãnh đạo các đơn vị đầu
mối có trách nhiệm tổ chức các cuộc họp trao đổi thông tin, góp ý kiến về các vấn đề liên quan
đến nội dung phối hợp; thường xuyên rà soát, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương
trình và các Kế hoạch thông tin, tuyên truyền hằng năm; tổng hợp kết quả phối hợp hằng năm
báo cáo Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông; phối
hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí và tổ chức triển khai thực
hiện kế hoạch phối hợp tuyên truyền hằng năm.

2. Văn phòng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Văn phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông
chịu trách nhiệm ký Hợp đồng thực hiện kế hoạch tuyên truyền hằng năm bằng nguồn kinh phí
do Bảo hiểm xã hội Việt Nam cung cấp.
3. Hằng năm, hai bên tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch, đề xuất, kiến nghị
những giải pháp cho 6 tháng cuối năm (nếu có phát sinh).
4. Tháng 12 hằng năm, hai bên tổ chức tổng kết đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch; kiến
nghị những giải pháp thực hiện cho các năm tiếp theo.
5. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh nhu cầu mới hoặc có khó khăn, vướng
mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về hai đơn vị đầu mối để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo
Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, điều chỉnh, bổ
sung Chương trình hoặc thống nhất cách giải quyết./.
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