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             Kính gửi:  

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế huyện;  

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao; 

- Bảo hiểm xã hội huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Thực hiện Văn bản số 1985/UBND-KGVX ngày 01/7/2020 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh tuyên Quang về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp 

luật BHYT và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020. 

Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Trung tâm Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Văn hóa, 

Truyền thông và Thể thao, Bảo hiểm xã hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan; 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường các hoạt động truyền thông về bảo 

hiểm y tế (BHYT) nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2020, với chủ đề 

truyền thông về BHYT trong năm 2020 là “Thực hiện nghiêm Luật BHYT 

hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân” với các nội dung cụ 

thể như sau:  

 1.1. Chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch truyền thông, tuyên 

truyền về BHYT; đề xuất xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ, khuyến khích người 

dân tham gia BHYT gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được Thủ 

tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc 

điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 nhằm duy trì tỷ lệ 

tham gia bảo hiểm y tế của huyện 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 100% đối tượng 

học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tăng tỷ lệ hộ gia đình tham gia BHYT với 

toàn bộ thành viên.   

1.2. Phòng Y tế huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn quản lý tiếp tục thực hiện nghiêm các quy 

định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường 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, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả 

quỹ BHYT. 

1.3. Có các biện pháp truyền thông, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để 

người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT và khám, chữa 

bệnh BHYT. 
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1.4. Thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày bảo hiểm y tế Việt 

Nam bằng 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 chủ yếu sau:  

- Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh BHYT, đáp ứng sự hài lòng của 

người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân.  

- Tham gia BHYT để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.  

- Thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên 

trong gia đình. 

 - Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội và sự phát 

triển bền vững.  

- Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, 

mỗi tổ chức và cả cộng đồng.  

- BHYT là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện. 

2. Phòng Y tế huyện có trách nhiệm đôn đốc, theo dõi triển khai thực hiện; 

tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân huyện theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi (Thực hiện); 

- Sở Y tế; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các Phó VP HĐND và UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX; 

- Lưu: VT, YT, (           b). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 
Phạm Thị Nhị Bình 
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