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Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị ngày 21/3/2020 về công 
tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của 
Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho 
sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, BHXH 
Việt Nam hướng dẫn các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, BHXH các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (BHXH các tỉnh) một số nội dung về công tác 
truyền thông như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính 
phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 và hướng dẫn của Bộ 
Y tế, chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid-19.

2. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công chức, viên chức thuộc đơn vị 
nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ cộng đồng, khai báo y tế, thông báo kịp 
thời với cơ sở y tế về tình hình sức khoẻ nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh 
Covid-19.

3. Đối với các Vụ, Ban chuyên môn trong phạm vi chức năng nhiệm vụ 
được giao và quy định của Quy chế Phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí 
của BHXH Việt Nam, chủ động cung cấp thông tin cho Trung tâm Truyền thông, 
Báo BHXH, Tạp chí BHXH để truyền thông trước, trong, sau khi có các văn bản 
hướng dẫn nghiệp vụ của Ngành; đồng thời tham gia ghi hình, trả lời phỏng vấn 
các cơ quan báo chí về lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách khi được lãnh đạo Ngành giao.

4. Trung tâm Truyền thông chủ động phối hợp với các Vụ, Ban chuyên môn 
cập nhật thông tin, biên tập thông tin nhằm kịp thời cung cấp cho cơ quan báo chí 
và BHXH các tỉnh về những nỗ lực, giải pháp, kết quả thực hiện của BHXH Việt 
Nam trong thực hiện Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ tướng 
Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

5. BHXH các tỉnh chủ động, kịp thời báo cáo cấp ủy đảng, chính quyền địa 
phương để triển khai công tác truyền thông cho phù hợp với tình hình tại địa 
phương. Đồng thời, trên cơ sở thông tin điểm báo hàng ngày và thông tin báo chí 
do Trung tâm Truyền thông cung cấp, BHXH các tỉnh chủ động xử lý thông tin 
và thực hiện việc cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí về các giải pháp BHXH 
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Việt Nam nói chung, BHXH tỉnh nói riêng đã và đang thực hiện nhằm đảm bảo 
quyền lợi cho người tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp, tháo gỡ khó khăn 
cho doanh nghiệp theo Thông báo Kết luận của Bộ Chính trị, Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ. Nội dung thông tin cụ thể như sau:

- Việc đảm bảo quyền lợi người tham gia BHXH, BH thất nghiệp với các 
chế độ ốm đau, trợ cấp thất nghiệp đối với những trường hợp bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 và kết quả thực hiện tại địa phương.

- Việc đảm bảo quyền lợi người tham gia BHYT theo hướng dẫn tại các 
Công văn số: 280/BHXH-CSYT ngày 31/01/2020; 362/BHXH-CSYT ngày 
10/02/2020; 902/BHXH-CSYT ngày 20/3/2020 của BHXH Việt Nam.

- Việc tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, tổ chức bị ảnh hưởng bởi 
dịch Covid-19 theo Công văn số 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 của BHXH Việt Nam.

- Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi tối 
đa cho người dân, doanh nghiệp khi tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp trong điều kiện hạn chế đi lại để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Đẩy mạnh truyền thông theo các chủ đề: “BHXH Việt Nam chung tay 
phòng, chống dịch Covid-19”, “BHXH Việt Nam tích cực, chủ động bảo đảm 
quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BH thất nghiệp 
trong phòng, chống dịch Covid-19”, “BHXH Việt Nam luôn hỗ trợ, tư vấn, giải 
đáp về BHXH, BHYT, BH thất nghiệp tại tổng đài 19009068”, ….

- Làm tốt công tác hướng dẫn, tuyên truyền đối với người dân, doanh nghiệp 
tham gia BHXH, BHYT; chủ động phối hợp với sở, ban, ngành tại địa phương 
báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý những vướng mắc phát sinh.

Trên đây là hướng dẫn của BHXH Việt Nam về công tác truyền thông 
phòng, chống dịch Covid-19, đề nghị các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam, 
BHXH các tỉnh nghiêm túc thực hiện; nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh về 
BHXH Việt Nam (qua Trung tâm Truyền thông, theo số điện thoại 024.36285232) 
để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các PTGĐ;
- Lưu: VT, TT.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Việt Ánh
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