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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VX            Đăk Hà, ngày      tháng     năm 2022  

V/v đẩy mạnh thực hiện công 

tác BHYT học sinh, sinh viên 

trên địa bàn huyện 

 

 
 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan1; 

- UB Mặt trận và các Hội, đoàn thể huyện; 

     - Ủy ban nhân các xã, thị trấn; 

     - Các trường THPT, PT DTNT huyện; 

- Các đơn vị trường học trực thuộc huyện. 

 

Căn cứ Công văn số 1758/UBND-VX, ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân 

Huyện Đăk Hà về việc tăng cường các giải pháp, đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ 

tiêu bao phủ Bảo hiểm y tế giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn huyện; Căn cứ 

Hướng dẫn số 06/HDLN-BHXH-SGDĐT, ngày 19/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Kon Tum và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kon Tum về hướng dẫn thực hiện Bảo 

hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022;  

Tính đến thời điểm 31/7/2022, trên địa bàn huyện nhiều trường có tỷ lệ học 

sinh tham gia BHYT còn thấp2, còn khoảng 1.357 em chưa tham gia BHYT3. Để 

triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT học sinh, sinh viên (sau đây gọi chung và 

viết tắt là BHYT HSSV) năm học 2022-2023, phấn đấu đạt tỷ lệ 100% học sinh, sinh 

viên tham gia BHYT theo Luật, góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu bao phủ 

BHYT năm 2022 theo kế hoạch được giao trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân 

huyện có ý kiến như: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT đối với học sinh, 

khẳng định BHYT học sinh, sinh viên là loại hình tham gia bắt buộc theo quy định 

của pháp luật; quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về trách nhiệm của Nhà 

trường đối với công tác BHYT học sinh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh, 

học sinh tại các trường học. 

- Giao trách nhiệm, chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV đối với từng trường 

học; đưa chỉ tiêu về tỷ lệ tham gia BHYT là một trong các tiêu chí, đánh giá mức độ 

hoàn thành nhiệm vụ của Nhà trường và việc chấp hành pháp luật của HSSV, đảm 

                    
1 Phòng Tài chính - Kế hoạch; Văn phòng HĐND - UBND; Bảo hiểm xã hội huyện; Trung tâm Y tế huyện. 
2 Trường tiểu học Kơ Pa Kơ Lơng 35,95%; Trường tiểu học Lê Đình Chinh 64,09%; Trường tiểu học Nguyễn Văn 

Trỗi 75,28%; Trường THCS xã Đăk Mar (THCS A Ninh cũ) 40,39%; Trường THCS xã Đăk La 68,97%; Trung tâm 

GDNN-GDTX 81,70%; Trường PTDTNT 80,44%; Trường THPT Nguyễn Du 80,56%... 
3 Theo báo cáo số 288/BC-BHXH ngày 25/8/2022 của Bảo hiểm xã hội huyện về tình hình thực hiện công tác bảo 

hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 -2022 phương hướng, nhiệm vụ năm học 2022-2023. 
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bảo đến hết năm học 2022-2023 đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Căn cứ tỷ lệ 

HSSV tham gia BHYT của các đơn vị trường học trên địa bàn được phân công quản lý làm 

cơ sở đề xuất BHXH huyện đề nghị BHXH tỉnh khen thưởng. Đồng thời, tổng hợp đề 

xuất xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo 

của Ủy ban nhân dân huyện.  

- Chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn huyện tổ chức thực hiện tốt công 

tác BHYT HSSV. Nâng cao vai trò của người đứng đầu tại các trường học, quyết 

liệt trong công tác chỉ đạo thực hiện công tác BHYT HSSV. Chịu trách nhiệm trước 

Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nếu không thực hiện tốt 

công tác này tại đơn vị mình. 

- Chủ trì, phối hợp nắm số lượng (họ và tên của HSSV, đang học lớp, trường 

trên địa bàn xã, thị trấn) đang tham gia BHYT, chưa tham gia (lý do chưa tham 

gia4), để phối hợp cùng với BHXH huyện, UBND xã, thị trấn nơi Nhà trường đóng 

chân trực tiếp tuyên truyền, vận động, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc trong quá trình tổ 

chức thực hiện; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện công tác BHYT HSSV. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Trạm Y tế xã củng cố mạng lưới y tế 

trường học để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với HSSV. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân 

các xã, thị trấn, các đơn vị trường học đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, 

hướng dẫn thực hiện các quy định của Luật BHYT đối với học sinh bằng nhiều hình 

thức, nội dung dễ hiểu, thiết thực, thu hút được sự quan tâm của phụ huynh và học 

sinh. 

- Tổ chức hướng dẫn thủ tục hồ sơ tham gia, mức đóng BHYT, thực hiện in và 

cấp thẻ BHYT HSSV đầy đủ, kịp thời; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban 

đầu, chi thù lao đại lý cho các trường học theo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương theo 

dõi, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất khen thưởng những đơn vị và cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện chính sách BHYT học sinh; báo cáo 

kịp thời những khó khăn, vướng mắc cho Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng ban chỉ 

đạo huyện để kịp thời chỉ đạo, xử lý. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch 

và Truyền thông huyện 

Phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức tuyên truyền trực quan, lưu động, xây 

dựng tin bài, phóng sự tuyên truyền ý nghĩa nhân văn của BHYT HSSV, phổ biến 

các quy định, quyền lợi về BHYT HSSV, phản ánh kết quả thực hiện, biểu dương, 

động viên kịp thời các Nhà trường, cá nhân thực hiện tốt BHYT HSSV…; tổ chức 

phát sóng định kỳ trên sóng phát thanh của huyện và hệ thống loa truyền thanh ở các 

                    
4 Tìm hiểu, năm bắt lý do vì sao các em chưa tham gia: gia đình khó khăn, đông con học, hay vì lý do khác…Đối với các em có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn thì giao phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổng hợp danh sách báo cáo với HĐND-UBND huyện 

đồng thời phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện, BHXH huyện kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, hội cha mẹ học 

sinh… ủng hộ mua thẻ BHYT. 
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xã, thị trấn nội dung tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT nói chung và chính 

sách BHYT HSSV nói riêng do cơ quan BHXH cung cấp. 

4. Văn phòng HĐND-UBND (lĩnh vực y tế); Trung tâm Y tế huyện 

- Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi và chỉ đạo các khoa, phòng, Trạm Y tế 

các xã, thị trấn triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ cho tất cả người dân và học 

sinh khi đi khám chữa bệnh BHYT, tránh phiền hà, sách nhiều, tiêu cực làm ảnh 

hưởng đến lòng tin của phụ huynh học sinh vào chính sách của Đảng, Nhà nước; 

đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, đảm 

bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BHYT đi khám bệnh, chữa bệnh. 

- Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, cơ quan BHXH để hướng dẫn các 

đơn vị, trường học tổ chức thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho 

HSSV tại trường học. 

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Phối hợp với cơ quan BHXH, Nhà trường tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn 

các quy định về BHYT, nhằm nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa, tầm 

quan trọng khi tham gia BHYT. Tìm hiểu, nắm được số lượng các em HSSV có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

- Chỉ đạo rà soát các trường hợp giảm thẻ BHYT (theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg và Quyết định số 612/QĐ-UBDT) nhưng thuộc đối tượng tham gia BHYT 

HSSV, thông tin đến phụ huynh bằng nhiều hình thức, triển khai các biện pháp 

tuyên truyền, vận động học sinh tham gia BHYT theo nhóm đối tượng HSSV theo 

quy định; hướng dẫn phụ huynh học sinh liên hệ với trường học để nộp tiền BHYT 

HSSV và được cấp thẻ BHYT kịp thời, không để bị gián đoạn, đảm bảo quyền lợi 

được chăm sóc sức khỏe cho con em. 

- Chỉ đạo, đôn đốc các trường học trên địa bàn xã, thị trấn tổ chức thực hiện tốt 

công tác BHYT học sinh, đề ra các giải pháp cụ thể, nhằm tăng tỷ lệ tham gia 

BHYT của đối tượng học sinh tại địa phương góp phần nâng cao tỷ lệ bao phủ về 

BHYT trên địa bàn huyện. 

6. Các đơn vị trường học trực thuộc huyện và trường THPT, PT DTNT 

trên địa bàn huyện 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT đối với học sinh, 

khẳng định BHYT học sinh, sinh viên là loại hình tham gia bắt buộc theo quy định 

của pháp luật; quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về trách nhiệm của Nhà 

trường đối với công tác BHYT học sinh đến toàn thể cán bộ, giáo viên, phụ huynh, 

học sinh tại các trường học. 

- Xây dựng kế hoạch duy trì, phát triển HSSV tham gia BHYT đạt tỷ lệ 100%. 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chính sách BHYT HSSV tại trường 

về ý nghĩa, giá trị nhân văn, nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng của chính sách BHYT 

nói chung và BHYT HSSV nói riêng. Tuyên truyền việc thực hiện BHYT là tuân 
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thủ pháp luật, là trách nhiệm công dân của mỗi học sinh. Phấn đấu năm học 2022-

2023 đạt 100% HSSV tham gia BHYT. 

- Báo cáo kết quả chính xác thực hiện BHYT HSSV hiện có, số đã có thẻ 

BHYT thuộc nhóm khác; thống kê chi tiết số HSSV còn lại chưa có thẻ BHYT; 

triển khai công tác thu, phát thẻ BHYT cho HSSV kịp thời. 
- Kịp thời lập danh sách HSSV đã có thẻ BHYT ở các nhóm đối tượng khác (hộ 

nghèo, cận nghèo, DTTS, thân nhân sỹ quan...) chuyển đến cơ quan BHXH để bổ sung vào 

tỷ lệ tham gia và trích chuyển kinh phí CSSKBĐ nhằm đảm bảo quyền lợi cho HSSV có 

thẻ BHYT. 

- Thống kê số học sinh đặc biệt khó khăn (không có khả năng tham gia BHYT) 

để có kế hoạch vận động tại chỗ (Hội cha mẹ học sinh, doanh nghiệp, nhà hảo tâm 

trên địa bàn…) hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các em. Ngoài ra lập danh sách gửi về 

Phòng GD&ĐT tổng hợp, phối hợp với UBMTTQ Việt Nam huyện, cơ quan BHXH 

huyện vận động cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân mua BHYT tặng học sinh nghèo, 

học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. 

- Chú trọng công tác liên quan, chăm sóc sức khỏe tại trường theo quy định tại 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 đảm bảo thực hiện tốt công tác 

CSSKBĐ cho HSSV. 

- Phối hợp với cơ quan BHXH cài đặt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số 

cho học sinh. 

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận và các Hội, đoàn thể huyện 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp tổ chức tuyên truyền đối với phụ huynh 

học sinh là hội viên, đoàn viên bắt buộc thực hiện mua BHYT cho con em mình 

theo quy định của Luật. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, trường học, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo, CV VP; 

- Lưu: VT. 

. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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