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Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo;
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- Trung tâm Y tế;
- UBND các xã, thị trấn;
- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện;
- Trường Cao đẳng nghề Long An – chi nhánh Cần 
Giuộc.

Năm học 2019-2020, các trường đã phấn đấu quyết tâm thực hiện bảo 
hiểm y tế (BHYT) học sinh đạt được những kết quả khả quan góp phần thực 
hiện các chỉ tiêu về BHYT toàn dân nói chung và BHYT học sinh nói riêng. 
Tính đến cuối năm đạt 99.55% tăng 0.3% so với năm học trước. Để tiếp tục giữ 
vững thành tích và đạt kết quả 100% học sinh tham gia BHYT trong năm học 
2020-2021, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nêu trên, Chủ tịch 
UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện một số nội dung như sau:

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo, triển khai công tác BHYT học sinh năm học 2020-2021 theo 

văn bản hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, Bảo hiểm xã hội tỉnh và UBND 
huyện đến các trường thực hiện.

- Tiếp tục chỉ đạo các trường tổ chức, xây dựng kế hoạch thu BHYT học 
sinh đạt chỉ tiêu, theo dõi tiến độ thu đôn đốc các trường thu kịp thời. Chỉ đạo 
các trường thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh và quyết 
toán theo quy định. Tiếp tục đưa tiêu chí BHYT học sinh vào xét thi đua, khen 
thưởng các trường.

- Phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện thống nhất số liệu tổng số học sinh 
trong đầu năm học, rà soát thống kê các đối tượng học sinh có thẻ BHYT thuộc 
diện chính sách như con, thân nhân sĩ quan công an, quân đội, người nghèo, cận 
nghèo, các đối tượng khác thuộc diện được nhà nước cấp thẻ BHYT đảm bảo 
đầy đủ để đánh giá chính xác tỷ lệ học sinh tham gia BHYT.

2. Bảo hiểm xã hội huyện
- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường thực 

hiện thu và cấp thẻ BHYT học sinh năm học 2020-2021 theo văn bản số 
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1739/BHXH-QLT ngày 03/9/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Theo dõi tiến độ 
thu các trường báo cáo kịp thời về UBND huyện có hướng chỉ đạo.

- Phối hợp với các ngành tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Luật 
BHYT sửa đổi, bổ sung tập trung nhóm đối tượng học sinh.

- Thực hiện trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu và phát 
hành thẻ BHYT kịp thời cho học sinh tham gia BHYT.

- Phối hợp với ngành y tế thực hiện hiệu quả công tác giám định BHYT; 
giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong khám chữa bệnh và thanh 
toán chi phí khám chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi khám và điều trị 
bệnh cho học sinh có thẻ BHYT.

3. Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện
- Tập trung thực hiện BHYT theo kế hoạch tỉnh giao, phổ biến đội ngũ 

giáo viên nhà trường thông báo mức đóng BHYT học sinh, đến phụ huynh học 
sinh là khoản thu bắt buộc đóng đầu năm học. Tùy theo tình hình tổ chức thực 
hiện thu của các trường và điều kiện của phụ huynh học sinh có thể triển khai 
mức đóng BHYT theo hai phương thức đóng một lần hoặc theo từng đợt như 
văn bản hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh thống nhất với Sở Giáo dục và Đào 
tạo.

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thống kê danh sách học sinh có thẻ 
BHYT theo diện chính sách kịp thời, thực hiện đúng các quy định về việc lập 
danh sách học sinh tham gia BHYT theo địa chỉ thường trú của học sinh để Bảo 
hiểm xã hội huyện phát thẻ BHYT chính xác, kịp thời, tránh sai sót.

- Thực hiện tốt việc chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại nhà trường nhằm 
giúp cho phụ huynh học sinh hiểu rõ hơn về chính sách BHYT.

- Đề nghị các trường nộp BHYT học sinh tham gia về Bảo hiểm xã hội 
huyện trước ngày 20/12/2020 theo văn bản số 1739/BHXH-QLT ngày 
03/9/2020 của Bảo hiểm xã hội tỉnh. Đạt 100% học sinh tham gia BHYT, nhằm 
góp phần nâng tỷ lệ bao phủ BHYT toàn dân trong năm 2020 trên địa bàn 
huyện.

4. Ngành Y tế
- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến xã, từng bước 

đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của học sinh, người dân tham 
gia BHYT, nâng cao năng lực cung cấp các dịch vụ y tế cho tuyến xã; tăng 
cường công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản, thuận lợi cho người 
bệnh; chú trọng công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, đào tạo nguồn nhân 
lực phục vụ công tác khám chữa bệnh; nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, y 
đức của đội ngũ y, bác sĩ để đảm bảo chất lượng phục vụ và sự hài lòng của 
người tham gia BHYT.

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra 
công tác phòng chống dịch bệnh nguy hiểm, đặc biệt dịch bệnh Covid-19, sốt 
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xuất huyết, bạch hầu,… thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, thực 
hiện tốt công tác ký kết y tế trường học.

5. UBND các xã, thị trấn
Đưa mục tiêu, kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT trong các đơn vị trường học 

vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tuyên truyền rộng rãi trên 
các phương tiện truyền thông của địa phương về ý nghĩa quyền lợi của học sinh 
đối với chính sách BHYT. Phối hợp các trường trong việc vận động phụ huynh 
học sinh tham gia BHYT, xác định học sinh theo diện chính sách hoặc có hoàn 
cảnh khó khăn để có thể hỗ trợ mức đóng BHYT cho các em học sinh. Theo dõi 
tiến độ thu BHYT học sinh, kịp thời đôn đốc nhắc nhở các trường thực hiện kế 
hoạch đề ra.

Theo nội dung trên, UBND yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, 
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện, 
Trường Cao đẳng nghề Long An – chi nhánh Cần Giuộc triển khai thực hiện. 
Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo 
cáo UBND huyện (thông qua Bảo hiểm xã hội huyện) chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:
- TT. HU, TT. HĐND huyện (b/c);
- CT, PCTVX;  
- Như trên; 
- Lưu: VT, BHXH.

                                                     

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

Đào Thị Ngọc Vui
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