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KẾ HOẠCH
Triển khai công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 189/KH-BHXH ngày 21/01/2021 của Bảo hiểm 
xã hội (BHXH) Việt Nam về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngành 
BHXH năm 2021 và Kế hoạch hoạt động số 25/KH-UBND ngày 23/01/2021 
của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Lạng Sơn về triển khai khai công tác phổ 
biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 
pháp luật năm 2021, BHXH tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch triển khai công 
tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) năm 2021 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Đảm bảo quyền được thông tin về pháp luật của công dân, nâng cao ý 

thức chủ động nghiên cứu, học tập của công chức, viên chức trong Ngành về 
pháp luật.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác PBGDPL của Ngành BHXH, 
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của Ngành; gắn PBGDPL với công tác tham 
gia xây dựng chính sách, tổ chức thi hành pháp luật.

- Tạo sự chuyển biến trong ý thức, tuân thủ chấp hành pháp luật của đơn 
vị sử dụng lao động và người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm 
y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

2. Yêu cầu
- Gắn hoạt động PBGDPL với hoạt động tuyên truyền, hỗ trợ, giải đáp, tư 

vấn, cung cấp thông tin cho tổ chức, cá nhân tham gia và thụ hưởng các chế độ 
BHXH, BHYT, BHTN nhằm nâng cao trình độ dân trí, bảo đảm an sinh xã hội. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phát huy sức mạnh của 
mạng xã hội trong công tác PBGDPL. 

- Kết hợp chặt chẽ công tác PBGDPL với nâng cao ý thức chấp hành pháp 
luật; ý thức chấp hành pháp luật là thước đo hiệu quả công tác PBGDPL. 

- Nội dung PBGDPL cần cụ thể, dễ hiểu, đảm bảo truyền tải đầy đủ thông 
tin đến các công chức, viên chức, người dân; lựa chọn hình thức PBGDPL đa 
dạng, đảm bảo phù hợp với từng đối tượng. 

- Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PBGDPL và vai 
trò của các báo cáo viên pháp luật.



3. Đối tượng TTPBGDPL
- Cán bộ công chức, viên chức, lao động hợp đồng Ngành Bảo hiểm xã 

hội. Nhân viên đại lý thu BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện tại xã, phường, 
thị trấn, Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ và đội ngũ nhân viên Đại lý thu 
thuộc hệ thống Bưu điện trên toàn tỉnh.

- Đơn vị sử dụng lao động, người lao động.
- Người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN và nhân 

dân trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC PBGDPL NĂM 2021
1. Nội dung PBGDPL trọng tâm năm 2021
1.1. Phổ biến các văn bản sau:
- Các Luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư 

pháp; Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); Luật Đầu tư (sửa đổi); Luật Thanh niên (sửa 
đổi); Luật Cư trú, Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018, các văn bản có liên 
quan về phòng, chống tham nhũng và đạo đức liêm chính cho công chức, viên 
chức…;

- Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ 
về thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục 
thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9/12/2003 về tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong công tác PBGDPL;

- Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 29/4/2020 ban hành Chương trình hành 
động thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về 
Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia;

- Các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; phòng, chống lũ lụt, thiên 
tai, dịch bệnh, phòng chống tội phạm xã hội.

1.2. Tiếp tục phổ biến các văn bản liên quan trực tiếp đến việc thực hiện 
chức năng, nhiệm vụ của Ngành BHXH gồm:

- Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 15/8/2019 của Hội đồng Thẩm 
phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn các Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ 
luật Hình sự;

- Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 quy định về tuổi nghỉ 
hưu;

- Các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách 
về BHXH, BHYT, BHTN.

1.3. Tổ chức 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) theo 



hướng dẫn của BHXH Việt Nam và UBND tỉnh Lạng Sơn. Tổ chức các hoạt 
động truyền thông kỷ niệm 26 năm ngày thành lập BHXH Việt Nam. 

1.4. Rà soát đội ngũ báo cáo viên pháp luật và đề nghị cơ quan có thẩm 
quyền công nhận bổ sung các báo cáo viên pháp luật mới; cử báo cáo viên pháp 
luật tham dự đầy đủ các lớp  bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ PBGDPL.

2. Hình thức PBGDPL
- Lồng ghép việc quán triệt, giới thiệu nội dung cơ bản của các văn bản 

quy phạm pháp luật trong các hội nghị, các buổi họp, các buổi sinh hoạt của đơn 
vị. 

- Tổ chức các hội nghị đối thoại chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, 
BHTN giữa cơ quan BHXH với người dân, doanh nghiệp. Tổ chức Hội nghị 
PBGDPL theo nhóm đối tượng để lựa chọn nội dung, hình thức phù hợp, trọng 
tâm là phối hợp với Ngành Bưu điện tổ chức các Hội nghị tuyên truyền trực tiếp 
để phát triển đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

- Tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT trên các phương tiện thông tin 
đại chúng (Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh và Truyền hình); khuyến khích cán 
bộ, viên chức khai thác, sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Twitter...để 
tuyên truyền chính sách, pháp luật BHXH, BHYT, BHTN. Đăng tải, cập nhật 
kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quy định chế độ, chính sách 
về BHXH, BHYT, BHTN trên Cổng Thông tin điện tử của BHXH tỉnh, Công 
thông tin điện tử UBND tỉnh.

- Chuyển tài liệu, các văn bản quy phạm pháp luật qua Hệ thống quản lý 
văn bản và điều hành của Ngành (eoffice), chuyển qua hộp thư điện tử của cá 
nhân; 

- Quán triệt công chức, viên chức truy cập Trang Thông tin về PBGDPL 
của Bộ Tư pháp tại địa chỉ http://pbgdpl.moj.gov.vn để tham khảo, khai thác tài 
liệu; 

- Phát tờ rơi, tờ gấp, treo băng rol, pano, áp phích tuyên truyền về chế độ 
chính sách BHXH, BHYT, BHTN; 

- Tuyên truyền, tư vấn chính sách BHXH, BHYT, BHTN tại bộ phận tiếp 
dân, tiếp nhận hồ sơ, tại các cơ sở khám chữa bệnh, lồng ghép trong các cuộc 
thanh tra, kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại đơn vị…

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Văn phòng, các phòng nghiệp vụ
- Văn phòng tham mưu triển khai công tác PBGDPL tại BHXH tỉnh; 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác PBGDPL tại các đơn vị và tổng hợp 
kết quả thực hiện của BHXH tỉnh, báo cáo BHXH Việt Nam theo quy định.

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


- Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng tham mưu triển khai những 
nội dung truyền thông về BHXH, BHYT, BHTN gắn với công tác phát triển đối 
tượng tham gia; Chủ trì tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm 26 năm 
ngày thành lập BHXH Việt Nam.

- Các phòng nghiệp vụ căn cứ chức năng và nhiệm vụ phối hợp với Văn 
phòng chuẩn bị các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách để tổ chức hội nghị tuyên 
truyền chính sách BHXH, BHYT và triển khai những văn bản hướng dẫn, chỉ 
đạo nghiệp vụ của Ngành.

2. BHXH các huyện
Trên cơ sở kế hoạch của BHXH tỉnh, BHXH các huyện xây dựng kế 

hoạch PBGDPL năm 2021 phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của đơn vị, 
địa phương và gửi kế hoạch về BHXH tỉnh (Qua Văn phòng) trước ngày 
25/2/2021. Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL 6 
tháng đầu năm trước ngày 05/5/2021 và báo cáo năm trước ngày 05/11/2021 về 
BHXH tỉnh (Qua Văn phòng) để tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Vụ pháp chế-BHXH Việt Nam;
- UBND tỉnh Lạng Sơn (để báo cáo);
- TT. Hội đồng PHPBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp);
- GĐ, PGĐ BHXH Tỉnh;
- Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh;
- Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện;
- Lưu VT; VP.

GIÁM ĐỐC

Nông Thị Phương Thảo
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