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V/v tăng cường tuyên truyền, thực 
hiện công tác bảo hiểm y tế học 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương 

binh và Xã hội, Tài chính, Thông tin Truyền thông;
- Bảo hiểm Xã hội tỉnh;
- Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 
- Các trường Đại học, Cao đẳng, Cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp, giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh.

Thời gian qua, công tác bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV)
luôn nhận được sự quan tâm, vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) và ngành Giáo dục đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính 
quyền địa phương lãnh đạo công tác BHYT HSSV đạt được nhiều kết quả quan
trọng. Tuy nhiên, một số trường vẫn còn nhiều HSSV chưa tham gia BHYT. Để 
hoàn thành mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT năm học 2021 - 2022, Ủy ban 
nhân dân tỉnh yêu cầu các ngành, các cấp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt một số 
nội dung sau: 

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan, các cơ quan báo chí, 

truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về 
BHYT HSSV; về trách nhiệm và quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT. Trong 
đó, chú trọng tuyên truyền đối với những địa phương không còn thuộc diện đặc 
biệt khó khăn được Nhà nước mua và cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-
TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu 
vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 
giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/06/2021 của Ủy 
ban Dân tộc về phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo rà soát những cơ sở giáo dục có tỷ 
lệ tham gia BHYT chưa đạt 100% để có kế hoạch vận động các em tham gia; 
thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách BHYT HSSV; 
đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV và kịp thời khen thưởng các tập 
thể, cá nhân có thành tích trong thực hiện công tác BHYT HSSV.
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- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện tốt việc 
chăm sóc sức khỏe ban đầu và giải quyết kịp thời những vướng mắc phát sinh 
trong quá trình khám chữa bệnh BHYT đối với HSSV.

- Chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Phòng Giáo dục 
và Đào tạo tham mưu cho chính quyền địa phương trong tổ chức thực hiện công 
tác BHYT HSSV năm học 2021- 2022, đảm bảo 100% HSSV tham gia; tổ chức 
tốt việc hướng dẫn về thủ tục, hồ sơ, mức đóng, quá trình thu, nộp; trích chuyển 
kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và chi thù lao cho đại lý nhà trường kịp thời, 
đúng quy định.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh hướng dẫn triển khai thực hiện công tác 

BHYT HSSV thống nhất trong toàn tỉnh. Chỉ đạo các Phòng Giáo dục và Đào tạo, 
các cơ sở giáo dục trực thuộc tuyên truyền vận động các em tham gia BHYT. Giao 
chỉ tiêu tham gia BHYT đối với từng cơ sở giáo dục và đưa chỉ tiêu tham gia 
BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của 
đơn vị. 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục thống nhất thực hiện nội dung Công văn 
số 1353/SGDĐT-VP ngày 30/6/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc triển 
khai thực hiện thu BHYT HSSV theo năm tài chính.

- Quán triệt đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào 
tạo, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về thực hiện lộ trình tiến tới BHYT toàn dân đến đội 
ngũ cán bộ, giáo viên, HSSV và các bậc phụ huynh. Vận động các em học sinh 
không còn thuộc diện được Nhà nước mua và cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 
861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT tiếp tục tham gia BHYT HSSV. 
Phấn đấu đến hết năm học 2021-2022 đạt 100% HSSV tham gia BHYT.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế kiện toàn mạng lưới y tế trường học để thực 
hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho HSSV.

3. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - 
Truyền hình tỉnh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, 
pháp luật về BHYT HSSV, về trách nhiệm và quyền lợi của HSSV khi tham gia 
BHYT; tăng số lượng tin, bài truyền thông về BHYT HSSV góp phần nâng cao 
hiểu biết của HSSV về tính ưu việt của chính sách BHYT. Phối hợp với BHXH 
tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chính sách pháp luật 
BHYT HSSV. 

4. Sở Tài chính: Tham mưu UBND tỉnh bố trí ngân sách hỗ trợ đóng 
BHYT HSSV theo quy định và kịp thời chuyển kinh phí hỗ trợ vào quỹ BHYT do 
BHXH tỉnh quản lý. Hướng dẫn quyết toán kinh phí hỗ trợ đóng BHYT HSSV 
theo năm tài chính.

5. Các trường Đại học, Cao đẳng, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục 
phổ thông trên địa bàn tỉnh: Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về 
chính sách pháp luật BHYT HSSV; về trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia 
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BHYT của HSSV. Phấn đấu đạt 100% HSSV tham gia BHYT trong năm học 
2021-2022. Đồng thời tổ chức thực hiện công tác y tế trường học đảm bảo đúng 
quy định.

6. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 
- Tiếp tục chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn 

phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tốt công tác tuyên truyền Luật BHYT bằng 
các hình thức phù hợp, nhất là những địa phương năm học 2020-2021 tỷ lệ học 
sinh tham gia BHYT chưa đạt 100%. Tập trung tuyên truyền vận động các em học 
sinh ở những địa phương không còn thuộc diện được Nhà nước mua và cấp thẻ 
BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT tiếp tục 
tham gia BHYT HSSV.

- Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu chí đánh giá 
mức độ hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị. 

Trên đây là nội dung triển khai thực hiện BHYT HSSV năm học 2021-
2022, yêu cầu các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển 
khai thực hiện./.
Nơi nhận:                                                                               

- Như trên;
- BHXH Việt Nam (b/c);                 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- BCĐ thực hiện CS BHXH, BHYT;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Tiến).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN    
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn
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