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V/v thirc hiên chi tiêu BHYT
hQc sinh näm hoc 2018-2019

KInh g.:ri:
- Truông phông Giáo diic và Dào tao các huyn, thj, thành;
- Thu tnthng các don vi trirc thuc Sâ.
Thrc hin Cong van so 451 0/BGD&DT-GDTC ngày 01 tháng 10 nãm 2018
cüa BO Giáo diic và Dâo tao ye vic thc hin chi tiêu bâo hiêm y t (BHYT) hoc
sinh, sinh viên näm h9c 2018 - 2019 7 Sâ Giáo dic và Dào tao yêu cu Trithng phông
Giáo ditc và Dào tao các huyn, thành, thj, Thu truông các &m vi trlrc thuc thirc
hin các ni dung sau:
1. Các phông giáo dc và dào tao:
- Chi dao các co sâ giáo dc tIch circ trin khai cong tác BHYT h9c sinh;
phn du dat chi tiêu 100% hçc sinh tham gia BHYT trong các ca si giáo diic näm
h9c 2018 —2019.
- Tuyên truyên, ph6 bin tth hoc sinh và cha me hoc sinh các chInh sách, pháp
1ut ve^ BHYT và vai trô,y nghia cüa BHYT di vâi cong tác chãm sóc, báo v8 sirc
khOe hçc sinh.
- PhM hop vci co quan Bâo hiêm Xã hi h1thng dan, kiêm tra, giám sat vic
thirc hin cong tác BHYT hoc sinh. Co hInh thirc xü 1 kjp th?yi di vOi các tru'ông
hop không tuân thu quy dijnh ye BHYT.
- Hithng d.n quán 1, sir dicing ngun kinh phi trIch lai cüa qu5 BHYT cho
cong tác chäm soc src khôe ban du tai cac Co sO giáo dic theo dung quy djnh tai
Thông tu lien tjch so 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 näm 2014 cüa lien
B6 Y té - Bô Tâi chInh hixâng dn thrc hin BHYT và các quy djnh ye quãn l tài
chInh hiên hành.
- PMi ha p vài Báo hiêm Xã hi, ngành Y te^ dja phi.rorng th chuc tng k& dánh
giá triên khai thtrc hin Cong tác BI-IYT và cOng tác chäm soc süc khOe hçc sinh.
2. Các don vi trrc thuôc So
- Xây dmg U hoach ciii th6 trin khai cong tác BI-IYT cho hçc sinh. Dam bão
100% hoc sinh tham gia BHYT.
- Tuyên truyn, phô bin tOi hoc sinh và cha me hc sinh các chInh sách, pháp
1ut ve^ BHYT và vai trO, ' nghia cüa BFIYT di vOi cong tác chäm sOc, báo v6 süc
khOe hoc sinh.

- Quán 1, sü ding nguôn kinh phi trIch lai cüa qu9 BHYT cho cong tác chAm
soc src khOe ban dãu theo ding quy djnh tai Diu 18 Thông tu Jiên tich s
41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 näm 2014 cüa lien B6 Y t - Bô Tài
chInh huOng dn thirc hin BHYT và các quy dnh ye quãn l tài chInh hiên hành.
- PhOi hçip vâi Bão hiêm Xä hi, ngành Y tê dja phuong to chirc tong kt dánh
giá triên khai thirc hin cong tác BHYT vã cong tác chäm soc sirc khOe hoc sinh.
Nhtn dugc Cong van nay, yêu câu Trung phông Giáo due và Dão tao các
huyn, thành, thj, Thi truàng các don vi tr1rc thuc to cht:rc triên khai kip thai và báo
cáo ye Sâ Giáo diic và Dáo to tru'âc ngãy 25 tháng 10 näm 2018 theo dia chi: Van
phông S& Giáo dc và Dào tao, Email: vanphongnghean.edu.vn de tong hop báo
cáo Bô Giáo duc và Dào taos--KT. GIAM DO
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