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Số: 2353 /KH-BHXH

Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2019

KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”
Thực hiện Kế hoạch số 1219/KH-BHXH ngày 18/4/2019 của Bảo hiểm xã
hội (BHXH)Việt Nam về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 25 năm
ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/1995-16/02/2020); Kế hoạch số 1740/KHBHXH ngày 22/5/2019 của BHXH Việt Nam về truyền thông kỷ niệm 25 năm
Ngày thành lập BHXH Việt Nam; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị
quyết 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách
BHXH; BHXH Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm
xã hội, Bảo hiểm y tế” với những nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Cuộc thi “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” (gọi tắt là Cuộc thi)
nhằm phát hiện, biểu dương, nhân rộng những tập thể, cá nhân trong và ngoài
ngành BHXH có nhiều đóng góp đối với việc tổ chức thực hiện chính sách, pháp
luật BHXH, BHYT; cổ vũ, động viên các tầng lớp cán bộ, Nhân dân và mọi người
lao động tích cực tham gia BHXH, BHYT.
- Khẳng định vị thế quan trọng của chính sách BHXH, BHYT, là trụ cột
chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội,
bảo đảm ổn định chính trị- xã hội và phát triển kinh tế- xã hội của đất nước. Cuộc
thi cũng là dịp tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết 21-NQ/TW của Bộ
Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai
đoạn 2012- 2020 và các mục tiêu cụ thể đã được xác định tại Nghị quyết 28NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.
2. Yêu cầu
- Cuộc thi phải thiết thực, hiệu quả; các tác phẩm tham dự phải có tác dụng
tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân, người lao động về chính sách, pháp
luật của Đảng, Nhà nước về BHXH, BHYT; qua đó tích cực tham gia BHXH,
BHYT; phát hiện, tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến các phong trào thi đua yêu
nước trong toàn Ngành.

- Khẳng định vị thế, vai trò và những đóng góp quan trọng trong công cuộc
đổi mới đất nước của ngành BHXH sau 25 năm thành lập.
- Thu hút sự tham gia của đông đảo nhân dân, người lao động, người về hưu,
cán bộ, công chức trong và ngoài ngành, đặc biệt là các nhà báo, phóng viên đang
công tác tại các cơ quan báo chí trong cả nước tích cực viết bài tham gia, qua đó
lan tỏa thông điệp của cuộc thi là nhân lên những giá trị nhân văn, tốt đẹp của
chính sách BHXH, BHYT, hướng tới kỷ niệm 25 năm Ngày thành lập BHXH Việt
Nam.
II. NỘI DUNG
1. Tên Cuộc thi: “Viết về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế”
2. Đối tượng tham gia
Mọi công dân Việt Nam (cán bộ, công chức, viên chức, cá nhân, tổ chức
trong và ngoài ngành BHXH từ Trung ương đến địa phương; nhà báo, phóng viên,
cộng tác viên báo chí trong cả nước...)
Riêng thành viên Ban Tổ chức, Tổ Thư ký- Giúp việc, Hội đồng Sơ khảo, Hội
đồng Chung khảo không tham dự Cuộc thi.
3. Nội dung
Tác phẩm tham dự Cuộc thi tập trung phản ánh theo những chủ đề sau:
- Viết về gương người tốt, việc tốt trong các lĩnh vực: Tuyên tuyền, vận
động phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; tinh thần, thái
độ, ý thức trách nhiệm phục vụ nhân dân và người lao động tham gia và hưởng các
chế độ chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp; phát hiện đấu tranh chống tiêu
cực lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH, BH thất nghiệp...
- Viết về sáng kiến, cách làm hay, sáng tạo đạt hiệu quả cao của các tập thể,
cá nhân trong thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT trên các lĩnh vực:
Công tác tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT; thu, phát triển đối tượng tham
gia, khắc phục tình trạng chây ỳ, trốn đóng, nợ đọng BHXH, BHYT; đấu tranh
ngăn chặn các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, BHXH; phát hành, quản lý
thẻ BHYT, sổ BHXH; chi trả các chế độ BHXH, đảm bảo quyền lợi cho người
tham gia BHXH, BHYT; công tác giám định, thanh quyết toán BHYT; cải cách
hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin; công tác lưu trữ, quản lý hồ sơ đối
tượng tham gia BHXH, BHYT…
- Viết về những thành tựu đạt được, khẳng định vị thế và những đóng góp
quan trọng của ngành BHXH sau 25 năm thành lập.
2

4. Hình thức
- Tác phẩm dự thi là bài phản ánh, phóng sự, điều tra, ghi chép, phỏng vấn,
chính luận, ký chân dung… được đánh máy vi tính trên khổ giấy cỡ A4, cỡ chữ 14,
kiểu chữ Times New Roman, tối thiểu từ 500 đến 1.000 chữ và tối đa không quá
2.500 chữ; tác phẩm là loạt bài thì không quá 03 bài viết. Khuyến khích gửi kèm
ảnh minh họa cho tác phẩm.
Mỗi tác giả và nhóm tác giả được gửi tối đa 05 tác phẩm tham dự Cuộc thi.
Ưu tiên cao nhất cho những bài viết có tính phát hiện mới, mang tính định
hướng dư luận và có sức thuyết phục; có tác động tích cực trong tổ chức thực hiện
chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Những sáng kiến, cách làm hay của các tập
thể, cá nhân; những việc làm tiêu biểu, điển hình và tác động của việc làm đó trong
đời sống xã hội.
5. Điều kiện tham gia dự thi của tác phẩm
- Bài dự thi phải là tác phẩm mới, đảm bảo nội dung và hình thức quy định
tại mục 3, mục 4 của Kế hoạch này.
- Bài dự thi nội dung chính xác, trung thực, khách quan, không xét tác phẩm
có yếu tố hư cấu.
- Bài dự thi đảm bảo không có khiếu nại về nội dung và tranh chấp quyền
tác giả. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về bản quyền tác giả. Trong trường
hợp tác giả vi phạm bản quyền về tác phẩm, Ban Tổ chức loại khỏi cuộc thi; nếu là
tác phẩm được giải, Ban tổ chức sẽ thu hồi giấy chứng nhận và tiền thưởng.
III. THỜI GIAN, ĐỊA CHỈ NHẬN TÁC PHẨM, CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
1. Thời gian
- Lễ phát động Cuộc thi: Dự kiến trung tuần tháng 7/2019.
- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày phát động Cuộc thi đến hết ngày
30/11/2019 (tính theo dấu bưu điện).
2. Địa chỉ nhận tác phẩm dự thi
Báo Bảo hiểm xã hội
Số 150 phố Vọng, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.36281191
Email: baobhxh@yahoo.com
- Ngoài bì thư ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi "Viết về Bảo hiểm xã hội,
Bảo hiểm y tế".
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3. Cơ cấu giải thưởng
Các tác giả có tác phẩm đạt giải sẽ được trao Giấy chứng nhận của Ban Tổ
chức và phần thưởng trị giá như sau:
- 01 giải Đặc biệt trị giá 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).
- 01 giải Nhất trị giá 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng).
- 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng).
- 05 giải Ba: mỗi giải giải trị giá 7.000.000 đồng (Bảy triệu đồng).
- 10 giải Khuyến khích: mỗi giải trị giá 5.000.000 đồng (Năm triệu đồng).
Ngoài ra, Ban tổ chức đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng cho tập thể
BHXH tỉnh, thành phố có số bài dự thi nhiều nhất (nguồn kinh phí không tính vào
cuộc thi này).
Lễ trao giải thưởng cho các tác phẩm đoạt giải sẽ được tổ chức vào dịp kỷ
niệm 25 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/02/2020).
IV. KINH PHÍ TỔ CHỨC
- Nguồn kinh phí: Kinh phí tuyên truyền năm 2019.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Báo BHXH: Là đơn vị chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức
Cuộc thi (xây dựng kế hoạch, thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, tổ chức Lễ phát
động, tổ chức chấm giải, tổ chức Lễ trao giải...).
2. Vụ Tài chính- Kế toán: Bố trí nguồn kinh phí Cuộc thi.
3. Trung tâm Truyền thông: Phối hợp với Báo BHXH triển khai tổ chức
Cuộc thi; tổ chức công tác truyền thông cho cuộc thi trên các phương tiện thông tin
đại chúng.
4. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố,
BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân: Tổ chức tuyên truyền, phát động
cán bộ CCVC, người lao động trong đơn vị, các cơ quan, ban ngành, đoàn thể,
đại lý thu BHXH, BHYT tham gia Cuộc thi, lựa chọn ít nhất 40 tác phẩm với
các chủ đề khác nhau tham dự giải (Riêng Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh, Thanh
Hóa, Nghệ An, Đồng Nai, Bình Dương lựa chọn ít nhất 50 tác phẩm).
5. Các đơn vị nghiệp vụ có liên quan: Phối hợp cùng Báo BHXH
tham gia chấm giải, hoàn thành tốt việc tổ chức Cuộc thi này.
VI. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, HỘI ĐỒNG SƠ KHẢO VÀ HỘI
ĐỒNG CHUNG KHẢO
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1. Ban Tổ chức
Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức triển khai Cuộc thi; xây dựng kế hoạch,
thể lệ, tổ chức phát động, tổ chức chấm thi và tổng kết Cuộc thi; công bố kết quả
và tổ chức trao giải Cuộc thi; Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi ký các Quyết định
thành lập Ban Tổ chức, Tổ giúp việc, Hội đồng chấm thi, đề nghị khen thưởng. Ban
tổ chức Cuộc thi (dự kiến) bao gồm 5 thành viên sau đây:
1. Tổng Biên tập Báo BHXH: Trưởng ban.
2. Đại diện lãnh đạo Trung tâm Truyền thông: Phó trưởng ban thường trực.
3. 01 Phó Tổng biên tập Tạp chí BHXH: Ủy viên.
4. 02 Phó Tổng biên tập Báo BHXH: Ủy viên.
2. Thành lập Hội đồng Sơ khảo và Hội đồng Chung khảo
Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo là các nhà báo, các chuyên gia trong
lĩnh vực BHXH, BHYT có uy tín.
3. Các hoạt động chính và tiến độ triển khai Cuộc thi
TT

Hoạt động

Thời gian
hoàn thành

1

Thu thập tài liệu liên quan chuẩn bị cho công tác tổ
chức Cuộc thi (Kế hoạch; Thể lệ; thành lập Ban Tổ
chức)

Tháng 6/2019

2

Ban hành Kế hoạch, tổ chức và Thể lệ Cuộc thi.

Tháng 6/2019

3

Tổ chức phát động Cuộc thi.

4

Tổ chức tuyên truyền Thể lệ Cuộc thi trên: Cổng
thông tin điện tử Ngành; Báo trong và ngoài Ngành

Tháng 7/2019

5

Tiếp nhận, tổng hợp, rà soát, phân loại và thẩm định các
tác phẩm dự thi (BHXH cấp tỉnh, Báo BHXH).

1/8– 30/11/2019

6

Tổ chức chấm vòng Sơ khảo và tổng hợp kết quả.

Tháng 12/2019

7

Tổ chức chấm vòng Chung khảo và tổng hợp kết quả.

Tháng 12/2019

8

Tổng hợp ban hành Quyết định các tác phẩm đạt giải.

Tháng 12/2019

Tháng 7/2019
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9

Hoàn thiện hồ sơ trao giải.

Tháng 12/2019

10

Tổ chức Lễ Tổng kết trao giải Cuộc thi.

Tháng 01/2020

11

Tổ chức tuyên truyền kết quả Giải trên Cổng TTĐT
BHXH Việt Nam và các cơ quan báo chí trong, ngoài
Ngành.

Tháng 01,02/2020

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Khi có các công việc phát sinh, Ban Tổ chức xin ý kiến lãnh đạo Ngành để kịp
thời xử lý./.
Nơi nhận:
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PTGĐ;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH CAND;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- VT; BBH.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu

6

