
    ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN CHÂU THÀNH                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

        Số:           /UBND                              Châu Thành, ngày        tháng 7  năm 2019
 

V/v tăng cường truyền thông  

về chính sách, pháp luật BHYT 

 

                                          Kính gửi: 

           - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

           - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

  

Thực hiện Công văn số 1323/UBND-VHXH ngày 26/6/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật 

BHYT. 

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về đường lối, chủ trương của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm y tế nhằm nâng cao nhận 

thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đoàn thể chính 

trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân trong thực hiện BHYT, các quy định của pháp luật 

về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT tại 

tuyến y tế cơ sở, đáp ứng sự hài lòng của người tham gia BHYT, hướng tới BHYT 

toàn dân. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện; các cơ quan, ban, ngành có liên quan 

và UBND các xã, thị trấn thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được UBND huyện 

giao tại Quyết định số 5681/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2016 về việc giao 

chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020; duy trì tỷ lệ tham 

gia bảo hiểm y tế đã đạt được và tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia bảo 

hiểm y tế, trong đó đặc biệt tuyên truyền để đạt 100% đối tượng học sinh, sinh viên 

tham gia BHYT, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT với toàn bộ thành viên. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tiếp tục thực hiện 

nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh BHYT; 

tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; 

nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.  

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các hoạt động truyền thông 

nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2019 với các hình thức phù hợp với điều 

kiện thực tế tại địa phương như: mít tinh, hội thảo, tọa đàm, đăng tin bài, phóng sự 

trên các phương tiện thông tin đại chúng…;tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ 

tuyên truyền về BHYT với các thông điệp truyền thông theo hướng dẫn của Bộ Y 

tế; đặc biệt có các biện pháp truyền thông, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để người 
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dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT và khám chữa bệnh 

BHYT. 

3. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế và các cơ quan, ban, ngành tăng 

cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT trên các 

phương tiện thông tin đại chúng, trong các hội nghị, hội thảo, tọa đàm hoặc các 

hình thức tuyên truyền phù hợp khác, đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Tập trung 

tuyên truyền vào các nhóm đối tượng có tỷ lệ tham gia BHYT thấp như: học sinh, 

sinh viên, hộ gia đình để tuyên truyền, vận động tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT 

nhằm tiến tới lộ trình BHYT toàn dân. 

- Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hoá - Thông tin và 

Thể thao chọn điểm treo băng rôn, khẩu hiệu phù hợp trên các trục lộ chính và nơi 

công cộng.  

4. UBND các xã, thị trấn 

- Tổ chức tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT theo hướng dẫn của 

Sở Y tế đến các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn. 

- Chủ động, tích cực vận động các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn 

tham gia BHYT đạt chỉ tiêu được giao tại Quyết định số 5681/QĐ-UBND ngày 24 

tháng 10 năm 2016 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo 

hiểm y tế giai đoạn 2016 - 2020. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế và các ngành, đoàn thể liên quan tại địa phương triển 

khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. 

 Đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp triển khai thực hiện theo nội dung 

Công văn này./. 

 

Nơi nhận:                                                                              KT. CHỦ TỊCH  

- Như trên;                                                                                                  PHÓ CHỦ TỊCH                                                                                                                             
- LĐ.UBND huyện; 

- Phòng Y tế; 

- LĐVP, CVK; 

- Lưu: VT. 
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