
UBND TỈNH LÀO CAI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /SGD&ĐT-GDĐH&GDTX Lào Cai, ngày      tháng 8 năm 2022
V/v triển khai, thực hiện văn bản hướng
dẫn của UBND tỉnh Lào Cai về công tác

Bảo hiểm và y tế trường học.

Kính gửi:
- Các Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT;
- Các Trung tâm GDNN-GDTX.

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Lào Cai: Kế hoạch số 281/KH-

UBND ngày 15/8/2022 về việc triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván –

Bạch hầu giảm liều (Td) trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2022; Kế hoạch số 296/KH-

UBND ngày 18/8/2022 về việc phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức

khoẻ tâm thần trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2022-2025; văn bản số

3915/UBND-VX ngày 23/8/2022 về việc tăng cường thực hiện chính sách Bảo hiểm y

tế HSSV năm học 2022-2023;

Giám đốc Sở GD&ĐT yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, quán triệt,

triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại các văn bản

nêu trên (gửi kèm văn bản này) tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao

động, người học của đơn vị; đồng thời tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức phù

hợp tới phụ huynh học sinh để biết, phối hợp thực hiện, trong đó tập trung vào một số

nội dung sau:

1. Phối hợp triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Uốn ván – Bạch hầu

giảm liều (Td) 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế trong việc tuyên truyền, vận động học sinh,

gia đình học sinh về ý nghĩa, lợi ích của tiêm chủng bổ sung vắc xin Uốn ván - Bạch

hầu giảm liều (Td) để tích cực cho trẻ tham gia tiêm chủng, đảm bảo đúng tiến độ

theo kế hoạch.

- Các trường học thuộc phạm vi phối hợp điều tra, lập danh sách các đối tượng

trong độ tuổi theo lớp, bố trí địa điểm tiêm chủng tại các trường học, hoặc địa điểm

phù hợp khác theo đề nghị của ngành Y tế.

2. Phòng, chống bệnh không lây nhiễm và rối loạn sức khoẻ tâm thần

- Chủ động phối hợp với ngành y tế triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo

dục, hướng dẫn cho giáo viên, học sinh, học viên giảm thiểu các hành vi nguy cơ gây

mắc các bệnh không lây nhiễm và các rối loạn tâm thần; tích hợp, lồng ghép các hoạt

động truyền thông phòng ngừa bệnh vào một số môn học phù hợp và các hoạt động

trải nghiệm, giáo dục ngoài giờ lên lớp.
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- Thực  hiện  nghiêm các  quy  định  về  kiểm  soát,  quản lý việc quảng cáo,

kinh doanh, cung cấp các loại thực phẩm, đồ uống không có lợi cho sức khỏe tại các

cơ sở giáo dục. Phát động và thực hiện tốt phong trào phòng, chống tác hại thuốc lá,

lạm dụng rượu bia và đồ uống có cồn trong toàn đơn vị, trường học.

- Phối hợp với ngành y tế và các ngành chức năng liên quan triển khai thực

hiện việc bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học

sinh, học viên để nâng cao sức khỏe về thể chất và tinh thần, dự phòng các bệnh

không lây nhiễm và các rối loạn tâm thần.

3. Thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế

- Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội tại địa phương xây dựng kế hoạch thực

hiện BHYT cho học sinh, học viên, đảm bảo năm học 2022 - 2023 có 100% học sinh,

học viên tham gia BHYT; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, vận động học

sinh, học viên tham gia BHYT theo quy định.

- Trước khi lập danh sách học sinh, học viên tham  gia BHYT gửi cơ quan

BHXH, các cơ sở giáo dục phải tiến hành cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân

hoặc căn cước công dân để xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục

vụ cho  việc chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg, ngày 06/01/2022

của Thủ tướng Chính phủ; Tuyên truyền về ý nghĩa và tiện ích của ứng dụng BHXH

số (VssID) cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh, học viên để

đi khám chữa bệnh thay thế cho BHYT giấy.

- Xác định việc tuyên truyền, vận động học sinh, học viên tham gia BHYT là

trách nhiệm của cán bộ quản lý, giáo viên trong toàn ngành. Gắn việc thực hiện tiêu

chí học sinh, học viên tham gia BHYT với việc đánh  giá, xếp loại hằng năm đối với

các cơ sở giáo dục.

Căn cứ nội dung trên, yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện; báo

cáo kết quả thực hiện nội dung liên quan (tích hợp vào báo cáo sơ kết học kỳ I, tổng

kết năm học 2022-2023) về Sở GD&ĐT (qua phòng GDĐH&GDTX), hoặc báo cáo

đột xuất khi được yêu cầu của cấp có thẩm quyền./.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Như kính gửi (t/h);
- Các Sở: Y tế; TTTT (p/h);
- UBND các huyện, Tx,Tp ( p/h);
- Lãnh đạo Sở; Công đoàn ngành GD;

- Các phòng thuộc Sở;
- Cổng TTĐT ngành GD;
- Lưu: VT, GDĐH&GDTX.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thế Dũng
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