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KInh giri: 
- Phông Giao diic và Dào tao; 
- Bão hiêm xã hi huyn; 
- Trung tam Van hoá- Thông tin và The thao huyn; 
- Các car sr giáo ditc, GDNN-GDTX 
- Chü tjch UBND các xã, thj trân. 

ChInh sách bão hiêm y tê (BHYT) nói chung, Bào him y t h9c sinh nói 
riêng trên dja bàn huyn trong nhtthg nãm gân day nhtn duçic s11 quan tam, chi 
dto sat sao cüa các cap üy dàng, chInh quyên, các phông, ban, ngành chüc náng 
cüa huyn. Vic thrc hin BHYT h9c sinh dã gop phân quan tr9ng vào vic chãm 
sóc, bão v süc khöe cho các em h9c sinh trong qua trInh h9c tap.  BHYT hoc sinh 
dA duc các Nhà trung quan tam triên khai, tuyên truyên vn dng, nhiêu trung 
h9c có so h9c sinh tham gia BHYT dat  100%; tuy nhiên, van con mt so It trithng 
con có h9c sinh chua thrçc tham gia Va thi hu&ng các chê d ye BHYT. 

Näm h9c 2021- 2022, dê dam bão 100% h9c sinh trên da bàn huyn dugc 
tham gia và thii hung các ché d, chInh sách BHYT, Ban Chi dto thirc hin chInh 
sách BHXH, BHYT huyn yêu câu Thu trrnng các car quan, darn vj, Chü tjch 
UBND các xâ, thj trân, các car s Giáo dijc thirc hin tOt mt so ni dung nhu sau: 

1. Thu trithng các car quan, darn vj 

- Bâo him xä hi huyn: Phôi hçip v9i các car quan, darn vj, UBND các xã, 
th trân tuyên truyên, phô biên ye chInh sách BHYT. Chü dng phôi hqp vó'i các 
nhà trrnmg hung dan ltp và gü'i danh sách cap the BHYT theo hInh thirc giao 
dch din tir; phân cong can b xét duyt ho so' dê cap the BHYT kjp thai, day 
manh 1rng diing cong ngh thông tin trong quán 1, dam bào thông nhât, dông b, 
cong khai minh bach  thông tin ye quyên và igi Ich cüa ngithi tham gia BHYT. 

TrIch chuyên kinh phi CSSKBD cho các tru'O'ng dam báo kjp th&i, diing 
quy djnh. 

- PhOng Giáo dic - Dào tao:  Chi  dao  các truO'ng h9c thuc din quán l lam 
t& cong tác tuyên truyen, phô biên nhü'ng quy djnh cüa pháp 1ut ye BHYT; xác 
djnh cong tác BHYT h9c sinh là nhim vit quan trQng, là tiêu chI bInh xét thi dua 
di vâi các tnrng hoc, dam bào 100% h9c sinh duc tham gia và huô'ng các 
ch d, chInh sách ye BHYT. 
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- Các truông Trung h9c ph thông, Trung tam Giáo diic ngh nghip- Giáo 
d1ic thithng xuyên huyn phôi hçip cht chê vó'i Báo hiêm xä hi huyn triên khai 
cong tác BFIYT h9c sinh dam bâo diing quy dnh, dt kêt qua cao. 

- Trung tam Van boa- Thông tin và Th thao huyn phi hp vâi Co quan 
chic nãng tuyên truyên bang nhiêu hInh thü'c, nhäm nâng cao nhn thirc cho ngthi 
dan ye nghia, tam quan tr9ng, ni dung chInh sách, pháp 1ut ye BHYT. 

2. Chü tch UBND các xã, thj trân 

- Dy minh cong tác tuyên truyn v chInh sách BHYT trên h tMng ba 
truyên thanh, thông qua hoat dng cüa các to chirc hi, doàn the cüa xã, thj trân. 
Näm bat kjp thai tiên d thirc hin BHYT h9c sinh cüa các tru'ng h9c trên dia 
bàn, vn dng các tO chüc doàn the, các nhà hào tam h trq kinh phi tham gia 
BHYT dôi vâi nhüng h9c sinh có hoàn cânh khó khãn. 

Ca quan Bào hiêm xä hi huyn tng hçip, báo cáo kt qua thrc hin BHYT 
h9c sinh nàm h9c 2021- 2022 ye Ban chi dto huyn truóc ngày 25/12/202 1. 

Yêu cu Thu trl.r&ng ca quan, don vj, Chü tjch UBND xà, thj trân, các ca 
sâ Giáo duc to chirc thu'c hiên./. 

Noinhin: 
- BHXH tinh; 
- Thr?ing trirc Huyn ôy, HDND huyn; 
- Lãnh dao  UBND huyn; 
- Nhu' trên; 
- Cong Thông tin din tcr huyn; 
- Các thánh viên BCD; 
- Ltru: VT, BCD. 
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