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V/v tăng cường thực hiện chính sách, 

pháp luật về bảo hiểm y tế năm 2018 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 Châu Thành, ngày      tháng 6 năm 2018 

 
 

    

             Kính gửi:   

- Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 5681/KH-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện Châu 

Thành về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) giai đoạn 2016-

2020. 

Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội huyện, tính đến ngày 31/5/2018, tỷ lệ 

người dân tham gia BHYT là 97.391/136.490 người đạt 71,35% dân số, so với năm 2017 

giảm 700 người. Trong đó, chủ yếu là giảm đối tượng cùng tham gia bảo hiểm xã hội, 

BHYT; người nghèo, người dân tộc thiểu số. Bên cạnh đó, việc thực hiện kế hoạch chỉ 

tiêu BHYT năm 2018 tại các xã, thị trấn chưa đạt theo kế hoạch được giao; nhất là các xã 

xây dựng nông thôn mới, các xã giữ vững nông thôn mới. 

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật về BHYT trên địa bàn 

huyện; UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và Chủ 

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

1. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế  

- Phối hợp với các ngành có liên quan kịp thời tham mưu UBND huyện ban hành 

các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách, pháp luật BHYT trên địa bàn 

huyện. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Đài Truyền thanh, các cơ quan liên quan 

tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT, Luật sữa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế đến công chức, viên chức, người lao động trong 

ngành y tế và nhân dân trong huyện. 

- Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 

BHYT; nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức ngành y 

tế trong phục vụ người bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách thủ tục 

hành chính trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT; đảm bảo quyền lợi của người có thẻ 

BHYT khi đi khám, chữa bệnh. 

- Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống hành vi gian lận, trục lợi Quỹ BHYT 

tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đảm bảo công khai minh bạch trong quản lý và sử 

dụng Quỹ BHYT. 
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2. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Phối hợp với Phòng Y tế và các phòng, ban ngành liên quan tăng cường công tác 

tuyên truyền, tập huấn chính sách, pháp luật BHYT. Tăng cường phối hợp với Phòng 

Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện đa dạng hóa hình thức tuyên truyền nhằm 

giúp người lao động và nhân dân hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ đối với việc tham gia 

BHYT. 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các giải pháp phát triển đối tượng 

tham gia BHYT của huyện, nhất là số người tham gia theo hình thức hộ gia đình; tổ chức 

các Đại lý thu BHYT theo hướng chuyên nghiệp, thuận lợi và hiệu quả. 

- Phối hợp với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội; UBND các xã, thị trấn 

hướng dẫn công tác quản lý thu, cấp thẻ BHYT; cung cấp mẫu biểu, phần mềm tin học 

cho UBND xã, thị trấn lập danh sách người tham gia BHYT theo quy định; rà soát kiểm 

tra danh sách người tham gia BHYT trước khi in, cấp thẻ BHYT, không để xảy ra tình 

trạng cấp trùng thẻ. 

3. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội 

Chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội, Liên đoàn Lao động, ngành y tế huyện, các 

ngành liên quan và UBND các xã, thị trấn kiểm tra việc triển khai thực hiện chính sách, 

pháp luật BHYT đối với các đối tượng thuộc phạm vi quản lý và người lao động đang 

làm việc tại các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện. 

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường trực thuộc tổ chức thu, nộp BHYT cho tất cả học 

sinh, đưa công tác này vào chỉ tiêu thi đua của ngành và xem đây là tiêu chí để đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm của các đơn vị. 

- Phối hợp chặ t chẽ  với Bảo hiểm x ã hội  huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

cho cán bộ, giáo viên, phụ huynh học sinh về chính sách BHYT, đảm bảo 100% học sinh 

tham gia BHYT. 

5. Chi Cục thuế 

Thường xuyên cập nhật tình hình biến động của các doanh nghiệp trên địa bàn 

huyện. Cung cấp danh sách các doanh nghiệp đã thực hiện đăng ký thuế trên địa bàn 

huyện để phối hợp quản lý chặt chẽ tình hình đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, BHYT 

cho người lao động. 

6. Phòng Văn hóa và Thông tin, Đài Truyền thanh huyện 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, ngành y tế, các ngành liên quan và các đơn 

vị, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về BHYT 

đến mọi tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức, các kênh thông tin, để nâng cao nhận 

thức, thúc đẩy người dân tham gia BHYT. 

7. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị xã hội 

huyện tăng cường công tác tuyên truyền trong Đoàn viên, Hội viên và nhân dân về các 

chính sách, pháp Luật Bảo hiểm y tế, Luật sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế. 
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8. UBND các xã, thị trấn 

- Tập trung rà soát lại các đối tượng tham gia BHYT, đặc biệt là các đối tượng 

được ngân sách nhà nước hỗ trợ, các đối tượng hộ gia đình để tiếp tục tuyên truyền vận 

động tham gia BHYT. 

- Mở rộng mạng lưới nhân viên thu BHYT hộ gia đình đến từng ấp, khu phố. Chịu 

trách nhiệm trước UBND huyện về chỉ tiêu bao phủ BHYT hàng năm tại địa phương. 

Đưa mục tiêu, kế hoạch, tỷ lệ bao phủ BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài 

hạn và ngắn hạn của địa phương; xem kết quả thực hiện chính sách BHYT là một chỉ tiêu 

đánh giá nhiệm vụ chính trị của địa phương; triển khai thực hiện mục tiêu BHYT toàn 

dân gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. 

- Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT phấn đấu đạt chỉ tiêu cuối năm 

2018; nhất là các xã xây dựng nông thôn mới, các xã giữ vững nông thôn mới phải đạt từ 

85% trở lên (Kèm theo phụ lục). 

Yêu cầu các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn phối hợp 

tổ chức thực hiện tốt nội dung chỉ đạo tại Công văn này./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                              KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 
- Phòng Y tế; 

- Lưu: VT.  
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