ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN CÁI RĂNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 898/UBND

Cái Răng, ngày 18 tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường rà soát, vận động
và phát triển đối tượng tham gia
bảo hiểm y tế trên địa bàn quận

Kính gửi:
- Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quận;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường;
- Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận.
Theo số liệu báo cáo của Bảo hiểm xã hội quận Cái Răng, tính đến ngày
15 tháng 5 năm 2020, độ bao phủ bảo hiểm y tế toàn quận đạt 78,11%, so với
chỉ tiêu được giao là chưa đạt. Để đảm bảo hoàn thành đạt chỉ tiêu 90% độ bao
phủ bảo hiểm y tế trong năm 2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận có ý kiến
như sau:
1. Đề nghị Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể quận, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân các phường, Hiệu trưởng các cơ sở giáo dục trên địa bàn quận tăng
cường công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi và sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan
trọng, tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc của bảo hiểm y tế, nhằm rà soát và tích
cực vận động đoàn viên, hội viên, thân nhân cán bộ, công chức, viên chức, đoàn
viên, hội viên, người lao động, sinh viên, học sinh và Nhân dân trên địa bàn
quận, đặc biệt tập trung vào các đối tượng như: Chủ doanh nghiệp, nông dân, hộ
khó khăn,… để các các đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế một cách tích cực
nhất, đặc biệt quan tâm phát triển mới các đối tượng tham gia và duy trì thẻ đáo
hạn.
2. Giao Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận chỉ đạo Hiệu trưởng các
trường trực thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tiếp tục tham gia tốt bảo
hiểm y tế, đảm bảo đến ngày 30 tháng 9 năm 2020 tất cả 100% học sinh đều
tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời, tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh
tham gia bảo hiểm y tế trong tháng 9 năm 2020 phải đảm bảo 100% học sinh
trong diện tuổi đến trường đều tham gia bảo hiểm y tế và xem đây là một trong
những tiêu chí xét thi đua tập thể và cá nhân vào cuối năm học.
3. Giao Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quận thường
xuyên rà soát, cập nhật biến động của các đối tượng do cơ quan quản lý đảm bảo
100% các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ đều có thẻ bảo hiểm y tế
kịp thời và xem đó là một trong những chỉ tiêu thi đua của cơ quan.
4. Đề nghị Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận và các tổ
chức thành viên tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng, Ủy ban nhân dân
các phường thường xuyên tuyên truyền lồng ghép vào các buổi sinh hoạt lệ của
các chi, tổ, hội để tiếp tục vận động đoàn viên, hội viên và thân nhân của đoàn
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viên, hội viên tham gia bảo hiểm y tế. Đồng thời tham gia giám sát các cơ quan
chuyên môn trong việc thực hiện bảo hiểm y tế.
5. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế quận củng cố, nâng cao chất lượng
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp
để bảo đảm chất lượng phục vụ, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh có thẻ bảo
hiểm y tế để người dân tham gia bảo hiểm y tế nhiều hơn. Đồng thời phối hợp
với Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận xây dựng đội ngũ báo cáo viên về bảo hiểm
y tế là những thầy thuốc, đội ngũ y sĩ, bác sĩ, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền
viên về bảo hiểm y tế và vận động các bệnh nhân tham gia tốt bảo hiểm y tế
trong quá trình khám chữa bệnh.
6. Giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận tiếp tục thực hiện tốt công tác
tuyên truyền, tổ chức các buổi đối thoại về chính sách bảo hiểm y tế và cung cấp
kịp thời các thông tin về thời hạn thẻ bảo hiểm y tế của các đối tượng đến Ủy
ban nhân dân các phường, các đại lý thu, điểm thu trên địa bàn để vận động mọi
người tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo thời gian cấp thẻ đúng hạn, làm lại thẻ
ngay khi có sai sót. Khẩn trương soạn thảo bộ tài liệu tuyên truyền về bảo hiểm
y tế với các nội dung và hình thức, loại hình đa dạng và hấp dẫn để cung cấp và
phối hợp tốt với Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh
quận, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường thực hiện tuyên truyền và vận động
người dân trên địa bàn quận tham gia bảo hiểm y tế đạt chỉ tiêu đề ra (Hoàn
thành trước ngày 25 tháng 5 năm 2020)
7. Giao Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh quận
tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh quận,
viết bài, thực hiện phóng sự về các tấm gương điển hình tốt, tiên tiến trong thực
hiện chính sách Bảo hiểm y tế và hướng dẫn bộ phần truyền thanh các phường
nâng cao chất lượng tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh phường về chế độ
chính sách, quyền lợi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế cho người dân được rõ
và tích cực tham gia. Hàng tuần sử dụng ô tô tuyên truyền lưu động tăng cường
công tác tuyên truyền chế độ chính sách, quyền lợi đối tượng tham gia bảo hiểm
y tế tại các tuyến đường chính của quận, nơi công cộng, khu vực tập trung đông
dân cư, đông người qua lại từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020
để người dân được rõ và tích cực tham gia.
8. Giao Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường
xuyên quận đẩy nhanh tiến độ vận động học sinh tham gia bảo hiểm y tế, đảm
bảo hoàn thành chỉ tiêu trước ngày 30 tháng 9 năm 2020.
9. Đề nghị các thành viên Ban Biên tập Trang Thông tin điện tử và ấn
phẩm báo chí tuyên truyên quận tăng cường viết bài, đăng tin các nội dung tuyên
truyền về lĩnh vực bảo hiểm y tế, nhằm tạo khí thế chung của toàn quận trong nỗ
lực hoàn thành chỉ tiêu bảo hiểm y tế.
10. Giao Ủy ban nhân dân các phường chủ động phối hợp với các ngành
có liên quan chủ động rà soát, liên hệ, vận động các đối tượng chưa tham gia và
đã tham gia bảo hiểm y tế sắp hết hạn tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế và đẩy

3
mạnh công tác vận động, phát triển mới đối tượng tham gia bảo hiểm y tế, đảm
bảo hoàn thành tiến độ thực hiện chỉ tiêu đề ra: Đến ngày 30/6/2020 phải đạt
85%, ngày 30/9/2020 phải đạt 89%, ngày 31/10/2020 phải đạt 90%, ngày
31/12/2020 vượt chỉ tiêu độ bao phủ bảo hiểm y tế.
Nhận được Công văn này, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên tổ
chức thực hiện./.
(Đính kèm Phụ lục kết quả thực hiện bảo hiểm y tế đến ngày 15/5/2020)
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- CT, các PCT UBND quận;
- TV BBT Trang TTĐT và các APBTT quận;
- Trường Đại học Tây Đô;
- Trường Đại học kiến trúc;
- Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng;
- Trường THPT Trần Đại Nghĩa;
- Trường THPT Nguyễn Việt Dũng;
- Các trường tư thục trên địa bàn;
- Lưu: VT.
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