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V/v tăng cường thực hiện 
BHYT học sinh, sinh viên  

 
Kính gửi:  

- Các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Y 
tế; Lao động - Thương binh và Xã hội; Văn hóa - 
Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; 
Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.                  
 

Trong những năm học vừa qua, công tác triển khai thực hiện bảo hiểm y 
tế (BHYT) học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh mặc dù đã có những nỗ lực, cố 
gắng và đạt được thành tích nhất định, tuy nhiên tỷ lệ học sinh, sinh viên tham 
gia BHYT trong toàn tỉnh vẫn chưa đạt 100%, cụ thể năm học 2016 - 2017 đạt 
96%, năm học 2017 - 2018 đạt 99%, điều đó đã ảnh hưởng đến tỷ lệ bao phủ 
BHYT chung của toàn tỉnh và quyền lợi về BHYT của học sinh, sinh viên.  

Để phấn đấu đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trong toàn 
tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan tập trung triển khai thực hiện tốt 
một số nội dung sau: 

1. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên 
truyền, vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT.  

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo thực hiện rà soát, phân loại 
danh sách học sinh, sinh viên chưa tham gia BHYT tại các cơ sở giáo dục và đào 
tạo để vận động học sinh, sinh viên tham gia BHYT. 

- Bảo đảm cân đối kinh phí và trích chuyển kịp thời kinh phí chăm sóc 
sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục và đào tạo theo quy định. 

2. Các Sở: Giáo dục và Đào tạo; Y tế; Lao động - Thương binh và Xã 
hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo trực thuộc thực hiện các giải pháp 
để tất cả học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh tham gia BHYT. 

- Giao chỉ tiêu tham gia BHYT của học sinh, sinh viên đối với từng cơ sở 
giáo dục và đào tạo; đưa tiêu chí về tỷ lệ tham gia BHYT của học sinh, sinh viên 
là một trong các tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ để đánh giá kết 
quả thi đua của các cơ sở giáo dục và đào tạo, đánh giá người đứng đầu cơ sở 
giáo dục và đào tạo và việc chấp hành pháp luật của học sinh, sinh viên.  
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- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục và đào tạo thu BHYT học sinh, sinh viên và 
đề nghị cơ quan Bảo hiểm xã hội trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu đúng 
thời gian quy định để đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học 
sinh, sinh viên. 

3. Sở Tài chính  

Tham mưu cho UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT học 
sinh, sinh viên cho các huyện, thành phố theo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông  

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các 
cơ quan truyền thông tuyên truyền rộng rãi, kịp thời về chủ trương, chính 
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của tỉnh về công tác BHYT học sinh, 
sinh viên. 

 5. UBND các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các 
phòng, ban liên quan, UBND xã, phường, thị trấn tổ chức tuyên truyền về Luật 
BHYT; tăng cường chỉ đạo triển khai thực hiện BHYT học sinh, sinh viên, đề ra 
các giải pháp nhằm đạt 100% học sinh, sinh viên tham gia BHYT trên địa bàn. 

- Xây dựng và ban hành kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện BHYT học 
sinh, sinh viên trên địa bàn, đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh, sinh viên là 
một trong những chỉ tiêu đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của các cá nhân, 
tập thể thuộc thẩm quyền quản lý. 

UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND 
các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
 - Như trên; 
 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố;  
 - Các Trường: CĐ Nghề, CĐ Y tế,  
  CĐ SP, Trung cấp VHNT; 
 - C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
   KG-VX, KTTH, TH, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Hồ Tiến Thiệu 
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