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Kính gửi:      

 - Các Sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Thông tin và Truyền 
thông, Tài chính, Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; 
- Tỉnh đoàn Lào Cai; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 
- Các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh. 

 

Những năm qua, việc triển khai thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) 

học sinh, sinh viên (HSSV) trên địa bàn tỉnh đã được tích cực triển khai thực 
hiện, trong đó đối tượng HSSV được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng 

BHYT. Tuy nhiên, năm học 2021 - 2022 toàn tỉnh có 214.463 HSSV tham gia 
BHYT đạt tỷ lệ 95,27%, giảm 3,68% so với năm học 2020-2021; hiện còn 
10.654 HSSV chưa tham gia BHYT chiếm tỷ lệ 4,73% học sinh toàn tỉnh, tập 

trung chủ yếu tại các xã bị ảnh hưởng thay đổi chính sách (Quyết định số 
861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Một số huyện có tỷ lệ 

HSSV chưa tham gia BHYT còn cao như: Văn Bàn (9,1%), Mường Khương 
(7,56%), Bảo Thắng (6,22%)... ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh 

BHYT của HSSV. Bên cạnh đó một bộ phận HSSV và phụ huynh chưa nhận 
thức đầy đủ, sâu sắc về sự cần thiết của BHYT; Việc chỉ đạo triển khai BHYT 

học sinh tại nhà trường chưa được Ban Giám hiệu, Hiệu trưởng quan tâm thích 
đáng. Tại một các trường Cao đẳng, Đại học chỉ liệt kê số tiền đóng bảo hiểm y 

tế vào các khoản thu đầu năm học, chưa làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, 
giáo dục ý thức về tầm quan trọng của BHYT cho HSSV. 

Để triển khai thực hiện tốt Luật BHYT, đảm bảo quyền lợi BHYT cho 
HSSV trên địa bàn tỉnh và phấn đấu năm học 2022 - 2023 có 100% HSSV tham 
gia BHYT theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao về bao phủ BHYT giai đoạn 

2022-2025 tại Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022. Chủ tịch UBND tỉnh 
yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố và Hiệu trưởng các trường Cao đẳng, Đại học, các cơ sở giáo dục trên địa 
bàn tỉnh tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 - Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện BHYT cho HSSV, đảm 

bảo từ năm học 2022 - 2023 có 100% HSSV tham gia BHYT. 

 - Phối hợp với Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tăng cường thông tin, truyền 

thông, vận động HSSV tham gia BHYT. 

https://luatvietnam.vn/y-te/luat-bao-hiem-y-te-2008-39053-d1.html
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 - Gắn việc thực hiện tiêu chí HSSV tham gia BHYT với việc đánh giá, 
xếp loại hằng năm của các cơ sở giáo dục và đào tạo; xác định việc tuyên truyền, 

vận động HSSV tham gia BHYT là trách nhiệm của lãnh đạo, cán bộ, giáo viên 
ngành Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trước khi lập danh sách HSSV tham gia 
BHYT gửi cơ quan BHXH thì tiến hành cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân 

hoặc căn cước công dân để xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 
phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Tuyên truyền về ý nghĩa và tiện ích của 
ứng dụng BHXH số (VssID) cho HSSV để đi khám chữa bệnh thay thế cho 

BHYT giấy. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở y tế, các đơn vị có liên quan hướng dẫn, thành 

lập, kiện toàn y tế học đường để thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban 
đầu cho HSSV. 

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

 - Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, đổi mới nội dung tuyên truyền 
dưới nhiều hình thức để Cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, tổ chức, đoàn 

thể và tất cả người dân nắm vững về ý nghĩa, tầm quan trọng của BHYT và 
nghĩa vụ của HSSV trong việc tham gia BHYT để 100% HSSV tham gia BHYT 

trong năm học 2022-2023. 

 - Thực hiện cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất để 

người dân tham gia BHYT. 

 - Chỉ đạo, giám sát, kiểm tra, đôn đốc BHXH các huyện, thị xã tổ chức 

triển khai thực hiện BHYT đối với HSSV; mở rộng tỷ lệ bao phủ BHYT. 

- Phối hợp với cơ sở giáo dục cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân 

hoặc căn cước công dân trong cơ sở dữ liệu liệu BHXH Việt Nam quản lý để 
phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 
06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

- Hàng năm, BHXH tỉnh tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả triển khai 
BHYT HSSV, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

3. Sở Y tế  

 - Chủ trì, tham mưu UBND tỉnh giao chỉ tiêu bao phủ BHYT năm 2022 

và giai đoạn 2022-2025 cho các huyện, thị xã, thành phố theo chỉ tiêu bao phủ 
BHYT được giao tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

 - Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục triển khai các giải pháp 

nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, tinh thần, thái độ phục vụ người 
tham gia BHYT; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ 
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thông tin, cải tiến quy trình thanh toán khám, chữa bệnh BHYT, đảm bảo thuận 
lợi trong khám, chữa bệnh BHYT. 

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị có liên quan hướng 
dẫn thực hiện tốt về y tế học đường cho các cơ sở giáo dục để đảm bảo công tác 

chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh tại trường. 

4. Sở Tài chính 

 - Bố trí đầy đủ, kịp thời ngân sách để đóng, hỗ trợ mức đóng BHYT cho 
HSSV theo quy định. 

 - Phối hợp với các Sở, ngành có liên quan xây dựng và ban hành cơ chế, 
chính sách tham gia BHYT đối với các đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, 

hỗ trợ đóng để có kế hoạch cân đối ngân sách trung và dài hạn. 

5. Tỉnh đoàn Lào Cai 

 Triển khai tới các cơ sở Đoàn thanh niên trong các nhà trường lựa chọn 
các hình thức truyền thông phù hợp như: tổ chức các hoạt động truyền thông, tư 
vấn, giải đáp về chính sách, pháp luật BHYT đến HSSV; lồng ghép truyền thông 

BHYT HSSV trong các buổi sinh hoạt thường kỳ của tổ chức đoàn, góp phần 
làm chuyển biến và nâng cao hiểu biết của HSSV về giá trị nhân văn, tính ưu 

việt của chính sách BHYT để từ đó tích cực tham gia. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lào Cai, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh  

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách BHYT, nhất là 

quyền lợi của HSSV được hưởng khi đi khám chữa bệnh BHYT. 

- Phối hợp với BHXH tỉnh, các sở ngành, các đơn vị có liên quan thực 

hiện tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT HSSV trên các 
phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống loa truyền thanh cơ sở. 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo trên địa bàn thực 
hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT đảm bảo 100% 

HSSV có thẻ BHYT, chú trọng tuyên truyền chính sách BHYT tại các xã bị ảnh 
hưởng bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg, nhằm thực hiện chỉ tiêu bao phủ BHYT 

trên địa bàn. Xác định công tác BHYT HSSV là nhiệm vụ chính trị của cấp ủy, 
chính quyền địa phương các cấp.  

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trước khi lập danh sách học sinh, sinh viên 
tham gia BHYT gửi cơ quan BHXH thì tiến hành cập nhật, bổ sung số định danh 

cá nhân hoặc căn cước công dân để xác thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về 
dân cư, phục vụ cho chuyển đổi số quốc gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 

06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Tuyên truyền về ý nghĩa và tiện ích của 
ứng dụng BHXH số (VssID), học sinh, sinh viên được sử dụng hình ảnh thẻ 

BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh thay thế cho BHYT giấy. 
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- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo giao chỉ tiêu cho từng cơ sở giáo 
dục, gắn kết quả việc hoàn thành chỉ tiêu HSSV tham gia BHYT của các nhà 

trường là một trong các tiêu chí xét thi đua hàng năm đối các cơ quan, đơn vị và 
Nhà trường. 

8. Các cơ sở giáo dục và đào tạo 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT, 

với mục tiêu 100% HSSV có thẻ BHYT, chú trọng tuyên truyền chính sách 
BHYT tại các xã bị ảnh hưởng bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg, nhằm thực hiện 

chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa bàn. 

- Cập nhật, bổ sung số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân để xác 

thực đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ cho chuyển đổi số quốc 
gia theo Quyết định 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ; 

Tuyên truyền về ý nghĩa và tiện ích của ứng dụng BHXH số (VssID), học sinh, 
sinh viên được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để khám chữa 
bệnh thay thế cho BHYT giấy. 

Căn cứ nội dung văn bản, yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị liên 
quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện và chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả triển khai công tác BHYT đối với 
HSSV năm học 2022-2023./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- BHXH Việt Nam; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 
- Thành viên BCĐ THCS 
 BHXH, BHYT tỉnh; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu VT, TH3, VX1,2. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 
Giàng Thị Dung 
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