
UBND TỈNH LÀO CAI

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:         /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX
V/v tăng cường thực hiện chính sách

bảo hiểm y tế HSSV năm học 2022-2023.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Lào Cai, ngày      tháng 9 năm 2022

                     Kính gửi:
      - Phòng GD&ĐT các huyện, thị xã, thành phố;
      - Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
      - Các Trung tâm GDNN-GDTX.

Thực hiện văn bản số 3915/UBND-VX ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh
Lào Cai về việc tăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh
viên năm học 2022-2023;

Theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lào Cai tại văn bản số

1458/BHXH-TTPTĐT ngày 07/9/2022 về việc phối hợp triển khai bảo hiểm y tế
(BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2022-2023, Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu
Thủ trưởng các đơn vị triển khai, thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ động phối hợp với BHXH tại địa phương xây dựng kế hoạch, xác

định, triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể, phù hợp để thông tin, tuyên

truyền, vận động HSHV tham gia BHYT; quan tâm huy động các nguồn kinh
phí để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSHV, nhất là những HSHV có hoàn

cảnh khó khăn, dân tộc ít người; đảm bảo từ năm học 2022-2023 có 100%
HSHV tham gia BHYT theo quy định.

2. Tăng cường công tác tuyên truyền chính sách, pháp luật BHYT HSSV
đến phụ huynh học sinh, đặc biệt là đối với phụ huynh học sinh có con em
không tham gia BHYT năm học 2021-2022. Chú trọng truyền thông, vận động
đối với nhóm HSHV không tiếp tục được Ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT
theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ

chuyển sang tham gia BHYT HSSV để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh
BHYT và được hưởng chính sách về chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở

giáo dục.

 3. Các cơ sở giáo dục lập danh sách bổ sung số định danh cá nhân/căn
cước công dân đối với HSHV đã được cấp thẻ BHYT trong năm học 2021-2022
gửi cơ quan BHXH cập nhật, bổ sung vào phần mềm quản lý để xác thực đúng

với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia theo
Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Đồng
thời, tiếp tục tuyên truyền về ý nghĩa và tiện ích của ứng dụng BHXH số

(VssID), HSSV được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để

khám chữa bệnh thay thế cho BHYT giấy.

4. Xác định việc tuyên truyền, vận động HSHV tham gia BHYT là trách

nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên trong toàn ngành; từ năm học 2022 - 2023



Sở GD&ĐT, các Phòng GD&ĐT gắn việc thực hiện chỉ tiêu HSHV tham gia
BHYT với việc đánh giá, xếp loại hằng năm của các cơ sở giáo dục.

5. Trưởng phòng GD&ĐT, Thủ trưởng các cơ sở giáo dục có trách nhiệm
chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các hoạt động tuyên truyền, vận động,
đôn đốc, kiểm tra việc mua BHYT của học sinh, học viên; đảm bảo 100% học
sinh, học viên do đơn vị quản lý tham gia BHYT theo quy định.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị triển khai, thực hiện nghiêm túc;
báo cáo tích hợp kết quả thực hiện các nội dung liên quan vào báo cáo sơ kết
học kỳ I, tổng kết năm học 2022-2023 đối với công tác học sinh sinh viên, giáo

dục thể chất và y tế trường học./.

Nơi nhận:
- Như kính gửi (T/h);
- UBND tỉnh (B/c);
- BHXH tỉnh (P/h);
- UBND các huyện, thị xã, Tp (P/h);
- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành;

- Các phòng trực thuộc Sở;
- Cổng TTĐT ngành GD Lào Cai;

- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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