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   Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng GD&ĐT,      

LĐ-TB&XH, BHXH, Trung tâm Y tế, Trung tâm 

GDNN-GDTX huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện. 
 

Những năm qua, việc triển khai BHYT học sinh trên địa bàn huyện đã có 

nhiều cố gắng; nhận thức, trách nhiệm của phụ huynh học sinh và học sinh trong 

các nhà trường từng bước được nâng cao. Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội 

huyện, năm học 2020-2021 vừa qua, tỷ lệ học sinh trên địa bàn huyện tham gia 

BHYT đạt trên 97%. Để duy trì và nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia BHYT, góp 

phần nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Bảo hiểm Xã hội huyện: 

-  Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy mạnh tuyên truyền về 

Luật BHYT, các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về việc thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là học sinh và phụ 

huynh học sinh. Hướng dẫn thực hiện công tác BHYT học sinh cho các nhà trường; 

tiếp nhận danh sách, thu tiền và phát hành thẻ BHYT cho học sinh đảm bảo kịp thời, 

chính xác.  

- Phối hợp với các trường học tổ chức hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID cho 

đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, phụ huynh học sinh, người giám hộ... 

trên điện thoại thông minh (nếu có).  

- Phối hợp với ngành Y tế đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời chế độ cho 

học sinh khi tham gia BHYT và khi khám, chữa bệnh bằng thẻ BHYT. 

- Cấp, thanh toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với những đơn vị 

đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 34, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 

17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của 

luật BHYT; thực hiện chi hỗ trợ đại lý thu BHYT kịp thời, đúng quy định. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện, báo cáo UBND huyện theo quy định.  

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

- Phối hợp với BHXH huyện chỉ đạo, đôn đốc các trường học thuộc ngành 

quản lý triển khai BHYT học sinh theo đúng quy định. Xác định rõ trách nhiệm 
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của các nhà trường trong việc tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT, 

đảm bảo đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham gia BHYT trong năm học 2021-2022. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra việc triển khai thực hiện công tác BHYT 

của các nhà trường, báo cáo UBND huyện (qua BHXH huyện tổng hợp) để kịp 

thời chỉ đạo. 

3. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện: Chỉ đạo triển khai 

thực hiện việc rà soát, điều tra, phân loại, lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

hộ có mức sống trung bình năm 2022 theo Kế hoạch, làm cơ sở để xác định đối 

tượng học sinh thuộc diện miễn, giảm BHYT theo quy định. 

4. Trung tâm Y tế huyện: Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 

cho nhân dân và học sinh, đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT. 

5. Các trường THPT, Trung tâm GDNN-GDTX huyện: 

- Phối hợp với BHXH huyện tổ chức tuyên truyền để học sinh và phụ huynh 

học sinh hiểu rõ các quy định về Luật BHYT, phấn đấu 100% học sinh tham gia 

BHYT trong năm học 2021-2022 và các năm tiếp theo. 

- Thực hiện thu tiền, đăng ký, kê khai và lập danh sách học sinh tham gia BHYT, 

nộp về BHXH huyện theo quy định để kịp thời phát hành thẻ BHYT cho học sinh. 

6. UBND các xã, thị trấn: 

- Phối hợp với BHXH huyện đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống truyền 

thanh địa phương về chính sách BHYT nói chung và BHYT học sinh nói riêng; 

tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, nhất là các gia đình có con em đang 

theo học trong các nhà trường tích cực tham gia BHYT theo quy định nhằm nâng 

cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu 100% học sinh tham 

gia BHYT và đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân theo tiêu chí NTM nâng cao.  

- Chỉ đạo Trạm y tế địa phương làm tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu 

cho nhân dân. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, BHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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