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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

            Số:         /KH-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

       Hà Nội, ngày      tháng 01 năm 2020

KẾ HOẠCH
Phổ biến, giáo dục pháp luật ngành Bảo hiểm xã hội năm 2020

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Quyết định số 3195/QĐ-BTP 
ngày 30/12/2019 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật, hòa giải cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 
2020, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo 
dục pháp luật ngành BHXH năm 2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU, ĐỐI TƯỢNG
1. Mục đích
- Tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo 

quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi 
hành.

- Đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, góp phần nâng 
cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của ngành 
BHXH.

- Nâng cao ý thức chủ động nghiên cứu, học tập của công chức, viên chức 
trong Ngành về pháp luật, tạo sự chuyển biến trong ý thức, tuân thủ chấp hành 
pháp luật của các đối tượng tham gia BHXH.

2. Yêu cầu
- Bám sát nội dung, yêu cầu trong các văn bản của Đảng, Nhà nước về phổ 

biến, giáo dục pháp luật và các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành năm 2020.
- Gắn hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với hoạt động tuyên truyền, 

hỗ trợ, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế 
độ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), trong đó chú 
trọng việc tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách các quy định về thủ tục 
hành chính lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN cho các doanh nghiệp mới thành lập 
trên địa bàn.

- Thực hiện thường xuyên, liên tục và được xây dựng trong chương trình 
công tác của cơ quan BHXH các cấp.

- Nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật cần cụ thể, dễ hiểu, đảm bảo truyền 
tải đầy đủ thông tin đến các công chức, viên chức, người dân; hình thức phong phú, 
đa dạng phù hợp với từng đối tượng.
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- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo 
dục pháp luật; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 
luật về BHXH, BHYT, BHTN trên mạng xã hội, các diễn đàn trực tuyến, mạng 
viễn thông, sóng phát thanh, truyền hình, mạng lưới thông tin cơ sở.

3. Đối tượng phổ biến, giáo dục pháp luật
a) Công chức, viên chức và người lao động ngành BHXH.
b) Các tổ chức, cá nhân có liên quan.
II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN
1. Tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục các văn bản quy phạm pháp 

luật 
1.1. Tổ chức hội nghị phổ biến, giáo dục các văn bản quy phạm pháp luật 

có nội dung liên quan đến việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của 
Ngành

Đơn vị được giao chủ trì lựa chọn một hoặc một số văn bản quy phạm pháp 
luật sau để tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật cho công chức, viên 
chức đảm bảo phù hợp, thiết thực với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính 
trị và điều kiện thực tiễn của đơn vị, địa phương: 

- Bộ luật Lao động;
- Luật Tố tụng hành chính;
- Bộ Luật hình sự năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ 

Luật hình sự và Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội 
đồng thẩm phán, TAND tối cao;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức;
- Luật Viên chức năm 2019;
- Luật Tiếp cận thông tin;
- Luật Tố cáo;
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán Nhà nước;
- Luật Phòng chống tham nhũng và các văn bản có liên quan về phòng, 

chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho công chức, viên chức; 
- Các Nghị định hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, 

BHTN.
1.2. Tổ chức phổ biến các văn bản luật khác được thông qua tại kỳ họp 

thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, thành phố trực 

thuộc Trung ương thực hiện phổ biến các văn bản luật được thông qua tại kỳ họp 
thứ 8, Quốc hội khóa XIV, bao gồm: Luật lực lượng dự bị động viên; Luật Thư 
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viện; Luật Dân quân tự vệ; Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; 
Luật Chứng khoán; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất 
cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luật sửa đổi, bổ sung 
Điều 3 của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

2. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, quán triệt tinh thần và các nội 
dung cơ bản của các văn bản quy phạm pháp luật trong các buổi họp, sinh 
hoạt của đơn vị

Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam; BHXH các tỉnh, thành phố chủ 
động truy cập Trang thông tin về phổ biến, giáo dục pháp luật, Cổng thông tin 
điện tử Bộ Tư pháp (tại địa chỉ: http://pbgdpl.moj.gov.vn; chuyên mục Tủ sách 
pháp luật) để kịp thời phổ biến, quán triệt tinh thần và các nội dung cơ bản của 
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính 
trị của ngành BHXH và các văn bản luật, các nghị quyết được thông qua tại kỳ 
họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV tới toàn thể công chức, viên chức của đơn vị.

Riêng đối với nội dung về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính 
cho công chức, viên chức phải đảm bảo hàng năm 100% công chức, viên chức 
của đơn vị được tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống 
tham nhũng và đạo đức liêm chính.

3. Đăng tải, phổ biến các văn bản quy định chế độ, chính sách về 
BHXH, BHYT, BHTN, kết quả 25 năm tổ chức thực hiện chính sách pháp 
luật về BHXH, BHYT, BHTN của Ngành; xây dựng các chuyên trang, 
chuyên mục; tin, bài có chủ đề phòng, chống tham nhũng và xây dựng đạo 
đức liêm chính 

Thực hiện đăng tải trên Trang thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật của 
ngành BHXH/Cổng thông tin điện tử của BHXH Việt Nam; trang thông tin điện 
tử của BHXH các tỉnh, thành phố; Báo BHXH, Tạp chí BHXH và các phương 
tiện thông tin đại chúng.

4. Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam” (09/11) và Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng 
(09/12) 

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong 
đó, tập trung cao điểm trong tuần lễ từ ngày 01/10 đến ngày 30/11 như: tổ chức 
tuyên truyền, cổ động trực quan chủ đề, khẩu hiệu về Ngày Pháp luật qua hệ 
thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ tại trụ sở cơ quan, trên Trang thông tin phổ 
biến, giáo dục pháp luật của Ngành và Trang thông tin điện tử của BHXH các 
tỉnh, thành phố; tổ chức đối thoại với tổ chức, cá nhân về các chính sách BHXH, 
BHYT, BHTN; tổ chức, tham gia Hội thi tìm hiểu về pháp luật, tổ chức giao lưu, 
trao đổi về các nội dung pháp luật theo chuyên đề cụ thể…

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về 
phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính tập trung, cao điểm trong dịp 

http://pbgdpl.moj.gov.vn/


4

kỷ niệm Ngày Quốc tế Phòng, chống tham nhũng 09/12 theo hướng dẫn của 
Thanh tra Chính phủ.

5. Phổ biến, cung cấp các quy định, chế độ chính sách của Nhà nước, 
của Ngành về BHXH, BHYT, BHTN cho các tổ chức trong đó chú ý đến các 
đơn vị sử dụng lao động mới thành lập

Đơn vị lựa chọn các hình thức phù hợp điều kiện thực tiễn và quy định đảm 
bảo hiệu quả như: tổ chức hội nghị đối thoại, tập huấn, giải đáp về các chế độ, 
chính sách; chủ động cung cấp văn bản, hồ sơ, biểu mẫu qua thư điện tử, qua 
đường bưu điện cho đơn vị sử dụng lao động…

6. Rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật của Ngành và đề nghị công 
nhận bổ sung các báo cáo viên pháp luật mới

7. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại các Kế hoạch của 
BHXH Việt Nam liên quan đến công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Thực hiện đúng, đầy đủ các nhiệm vụ đã được giao liên quan đến công tác 
phổ biến, giáo dục pháp luật tại các chương trình, kế hoạch của BHXH Việt 
Nam như: 

- Kế hoạch số 5044/KH-BHXH ngày 16/12/2016 triển khai thi hành Luật 
tiếp cận thông tin của BHXH Việt Nam; 

- Kế hoạch số 1932/KH-BHXH ngày 06/6/2019 thực hiện Chỉ thị số 
10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, 
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, 
doanh nghiệp trong giải quyết công việc; 

- Kế hoạch số 4512/KH-BHXH ngày 29/11/2019 về thực hiện Đề án “Tăng 
cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
giai đoạn 2019-2021” ngành BHXH; 

- Kế hoạch của BHXH Việt Nam thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”.

 (Phụ lục kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Vụ Pháp chế
a) Chủ trì theo dõi, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành 

phố tổ chức thực hiện Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật của Ngành năm 
2020.

b) Chủ trì thực hiện báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
của Ngành theo quy định.

c) Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Phụ lục ban hành kèm theo 
Kế hoạch này.
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2. Các đơn vị trực thuộc
Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Phụ lục ban hành kèm theo Kế hoạch 

này.
3. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Căn cứ Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật của BHXH Việt Nam, 

xây dựng Kế hoạch Phổ biến, giáo dục pháp luật của địa phương và phối hợp 
với các Sở, ban, ngành triển khai thực hiện. Gửi Kế hoạch về BHXH Việt Nam 
(qua Vụ Pháp chế) sau khi ban hành.

b) Chủ động lựa chọn các hình thức phù hợp với điều kiện của địa phương 
để thực hiện có hiệu quả việc phổ biến cho các đối tượng là công chức, viên 
chức, người lao động thuộc BHXH tỉnh, thành phố và BHXH cấp huyện, các tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn trong đó chú trọng các đơn vị sử dụng lao động mới 
thành lập.

4. Chế độ báo cáo
Các đơn vị trực thuộc, BHXH các tỉnh, thành phố báo cáo kết quả thực hiện 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm (trước ngày 11/5/2020) 
và báo cáo năm (trước ngày 11/11/2020) về BHXH Việt Nam (qua Vụ Pháp 
chế), đồng thời gửi file điện tử qua hộp thư tonghop.phapche@vss.gov.vn./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT; PC.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Việt Ánh

mailto:tonghop.phapche@vss.gov.vn
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