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CHỈ THỊ 
V/v Thực hiện  công tác Bảo hiểm y tế tự nguyện
trên địa bàn tỉnh
                          
	Bảo hiểm y tế là một chính sách lớn của Đảng và nhà nước, đánh dấu sự đổi mới trong sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân nói chung và công tác khám chữa bệnh nói riêng. Qua gần 12 năm hoạt động, những kết quả đạt được đã khẳng định Bảo hiểm y tế là một chính sách xã hội đúng đắn, tạo được lòng tin đối với người lao động, góp phần tích cực vào việc thực hiện chủ trương xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, ổn định và phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương. 
	Để thực hiện tốt công tác Bảo hiểm y tế tự nguyện trong nhân dân tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân theo Nghị quyết  Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IX, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị: 
	1/. Bảo hiểm Xã hội Vĩnh Long phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, các đoàn thể, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Vĩnh Long để tuyên truyền, giải thích sâu rộng về quyền lợi, ý nghĩa, tính ưu việt... của Bảo hiểm y tế bằng nhiều hình thức phong phú, tới tất cả các đối tượng và tầng lớp dân cư, để họ nhận thức được lợi ích của Bảo hiểm y tế và tự nguyện tham gia.
	Triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch Bảo hiểm y tế tự nguyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.
	2/. Trong năm 2004, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã chọn mỗi huyện, thị một xã, phường, thị trấn để chỉ đạo thực hiện thí điểm Bảo hiểm y tế tự nguyện. Sau đó rút kinh nghiệm để triển khai rộng và tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân cho các năm về sau.
	3/. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể thành viên có kế hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên của mình tích cực tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện.    
	4/. Bảo hiểm Xã hội Vĩnh Long phối hợp với ngành Y tế củng cố, mở rộng mạng lưới đại lý Bảo hiểm y tế, nâng cao chất lượng phục vụ, nhất là khâu tổ chức khám chữa bệnh và thanh toán trợ cấp Bảo hiểm y tế, để thu hút các đối tượng tự nguyện tham gia Bảo hiểm y tế.	  
            
      	Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể, UBND Huyện,Thị nghiêm chỉnh thực hiện chỉ thị này. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo cho các cấp,các ngành có liên quan tổ chức thực hiện Bảo hiểm y tế tự nguyện theo quy định của thông tư liên tịch số   77/2003/TTLB-BTC-BYT ngày 07/8/2003 của Bộ Tài chính, Bộ Y tế. 

          Trong quá trình thực hiện ,nếu có khó khăn, vướng mắc, Giám đốc Bảo hiểm Xã hội Vĩnh Long kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân Tỉnh để xem xét, giải quyết./.
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