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

 HUYỆN TAM BÌNH     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                         

Số :  2096 /UBND -VX                      Tam Bình, ngày 07  tháng 11   năm 2016 

Về việc chỉ đạo thu bảo hiểm y tế 

học sinh năm học 2016-2017 

 

 

                  Kính gửi:  

              - Thủ trưởng các ban ngành, đoàn thể huyện; 

              - Hiệu trưởng các trường học trong huyện; 

              - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

Trong thời gian qua, với sự chủ động, tích cực của Bảo hiểm xã hội huyện 

trong việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và sự phối hợp chặt chẽ với các 

ban ngành chức năng ở địa phương nên công tác thu Bảo hiểm y tế học sinh đã 

đạt được kết quả rất khả quan, số lượng học sinh tham gia Bảo hiểm y tế năm 

học 2015-2016 có tăng lên so với năm học trước. Tuy nhiên so với quy định của 

Luật Bảo hiểm y tế và mục tiêu, lộ trình để thực hiện Đề án Bảo hiểm y tế toàn 

dân và Kế hoạch Bảo hiểm y tế học sinh năm 2016 thì số học sinh tham gia Bảo 

hiểm y tế còn thấp, tổng số học sinh toàn huyện tham gia Bảo hiểm y tế mới đạt 

tỷ lệ 95%.  

Để thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế cho học sinh trong năm học 2016-

2017, và đảm bảo chỉ tiêu chung toàn huyện đạt 100% số học sinh trong năm 

học tham gia Bảo hiểm y tế; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo 

như sau: 

- Giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện chủ trì, phối hợp với các ngành 

chức năng liên quan tổ chức thực hiện tốt công tác thu và cấp thẻ Bảo hiểm y tế 

học sinh năm học 2016-2017. 

- Giao Trưởng Phòng Giáo dục - Đào tạo tăng cường công tác chỉ đạo các 

trường học trong huyện, tuyên truyền, vận động, thực hiện tốt công tác thu Bảo 

hiểm y tế học sinh năm học 2016-2017, phấn đấu trong năm học này đạt 100% 

số học sinh trên địa bàn huyện đều có thẻ Bảo hiểm y tế. 

- Giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Đài Truyền thanh, các ban ngành, đoàn 

thể huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách Bảo hiểm y tế 

trong đó tuyên truyền sâu vào Bảo hiểm y tế học sinh. 

- Hiệu trưởng các trường học trong huyện tổ chức tuyên truyền tại trường 

học bằng nhiều hình thức: cổ động trực quan, phát tờ rơi, tờ bướm do Bảo hiểm 

xã hội huyện cung cấp, sinh hoạt dưới cờ, sinh hoạt lớp… chỉ đạo cho nhân viên 

đại lý thu Bảo hiểm y tế tại trường và giáo viên chủ nhiệm lớp trực tiếp vận 

động các em học sinh tham gia. 



- Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, 

vận động các trường học trên địa bàn tổ chức thực hiện tốt thu Bảo hiểm y tế 

học sinh năm học 2016-2017 nhằm góp phần đẩy mạnh công tác tham gia Bảo 

hiểm y tế toàn dân trên địa bàn, đảm bảo chỉ tiêu số người tham gia Bảo hiểm y 

tế huyện giao năm 2016. 

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ủy ban 

nhân dân huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 

 

Nơi nhận:                                KT.CHỦ TỊCH 

- Như trên;  PHÓ CHỦ TỊCH 
- PCT.UBND huyện (VX); 

- CVP,PCVP (T/hợp); 

- NC khối VX; 

- BHXH tỉnh VL;  

- Lưu: VT. 

 

 

                                                                                         Lê Ngọc Đức 
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