
UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG 

PHÕNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 
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   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số: 981/VHTT-TTCS          Nha Trang, ngày 05  tháng 10  năm 2017 

 
V/v hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị 

số 09-CT/TU, ngày 24/7/2017 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh 

thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của 

Bộ Chính trị về “ tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” 

 

 

                                                        Kính gửi: 
- Trung tâm Văn hóa -Thể thao TP; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 2013/SVHTT-QLVH, ngày 14/9/2017 của Sở Văn hóa 

và Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc  hướng dẫn tuyên truyền Chỉ thị số 09-CT/TU, 

ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 

số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “ tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” và Công văn số 90-

CV/TGTU ngày 19/9/2017 của Ban Tuyên giáo Thành ủy “Về việc đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế” 

Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố hướng dẫn công tác thông tin, tuyên 

truyền về chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tập trung tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân về các chủ 

trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ, giải 

pháp về  Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế. 

2. Tuyên truyền Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “ tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-

2020 và Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 24/7/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị về “ tăng cường sự 

lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-

2020. 

3. Tuyên truyền, làm rõ những điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội ( sửa đổi) 

và Luật Bảo hiểm Y tế ( sửa đổi, bổ sung). 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

- Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động, tuyên truyền trực quan bằng khẩu 

hiệu, pa-nô tại cơ quan UBND, các tuyến đường do địa phương quản lý và những nơi 
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đông dân cư. 

- Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh xã, phường. 

- Tuyên truyền thông qua các hoạt động văn hóa, văn nghệ. 

 

1. Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố: 

- Hằng tháng tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động 05 buổi trên các tuyến 

đường của thành phố. ( Gửi kèm nội dung tuyên truyền của Phòng Văn hóa và Thông 

tin thành phố biên soạn Trung tâm văn hóa - Thể thao tổ chức thu âm và phát tuyên 

truyền). 

- Thực hiện 50 câu băng-rôn dọc tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y 

tế tại các tuyến đường do thành phố quản lý với chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ 

trắng, kích thước ( 0.8x2m). 

- Thực hiện xây dựng 01 chương trình tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo 

hiểm y tế thông qua hình thức sân khấu hóa để phục vụ các xã, phường. 

2 .  UBND các xã, phường: 

 Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội và cán bộ phụ trách Đài Truyền thanh cơ 

sở thực hiện nghiêm túc nội dung tuyên truyền trực quan bằng băng - rôn, tuyên 

truyền bằng xe lưu động và trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở như sau: 

 a) Về tuyên truyền trực quan: Thực hiện treo từ 05 đến 10 băng – rôn dọc 

tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế tại các tuyến đường trung tâm, khu 

dân cư, chợ trên địa bàn của xã, phường với chất liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ 

trắng, kích thước ( 0.8x2m). 

b) Về tuyên truyền lưu động bằng xe: Hằng tháng thực hiện tuyên truyền lưu 

động bằng xe 02 buổi tại địa bàn khu dân cư. Thống nhất ra quân vào lúc 07 giờ 30 

ngày 05  tháng 11 năm 2017. 

c) Về tuyên truyền trên Đài Truyền thanh cơ sở: Cán bộ phụ trách Đài 

Truyền thanh vào Trang thông tin điện tử Phòng Văn hóa và Thông tin tại Mục 

Truyền thanh để tải file nội dung tuyên truyền. Bắt đầu tuyên truyền từ ngày 05  tháng 

11 năm 2017. Cứ mỗi tuần phát thanh 02 lần vào ngày thứ Bẩy, phát thanh buổi sáng 

và buổi chiều. 

IV. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế, Luật Bảo hiểm xã hội góp phần bảo đảm 

an sinh xã hội và sự phát triển bền vững của đất nước 

2. Chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là trụ cột chính của hệ thống an sinh 

xã hội 

3. Tham gia bảo hiểm y tế là quyền lợi, trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân 
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4. Tham gia bảo hiểm xã hội vì lợi ích của mỗi người lao động 

5. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế là góp phần đưa đất nước phát triển 

bền vững 

           V. THỜI GIAN TUYÊN TRUYỀN 

1. Thống nhất thời gian thực hiện công tác tuyên truyền trực quan bằng hình 

thức treo khẩu hiệu, băng- rôn từ ngày 01/11/2017 đến ngày 31/12/2020 

2. Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở từ ngày 01/11/2017 đến 

ngày 31/12/2018. 

3. Tuyên truyền bằng xe lưu động 01/11/2017 đến ngày 31/12/2018. 

Riêng Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố thực hiện từ 01/11/2017 đến 

ngày 31/12/2017. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Trung tâm Văn hóa- Thể thao thành phố và UBND các xã, phường lập dự toán 

kinh phí tuyên truyền về Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế hằng năm trình UBND thành 

phố và Phòng Tài chính – Kế hoạch phê duyệt thực hiện. 

Đề nghị Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố và UBND các xã, phường chỉ 

đạo thực hiện các nội dung trên và báo cáo kết quả thực hiện hàng tháng về Phòng 

Văn hóa và Thông tin trước ngày 20 lồng ghép với báo cáo tháng theo quy định.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên ( VBĐT); 

- UBND thành phố (VBĐT) (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Thành ủy (b/c); 

- Trưởng phòng, 02 Phó Trưởng phòng; 

- Lưu: VT, Vy, Trâm ( 34 bản). 

TRƯỞNG PHÕNG 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Cường 
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