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UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 3572/SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
An Giang, ngày 25 tháng 11 năm 2021

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện
công tác BHYT học sinh

Kính gửi:
- Trưởng phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Căn cứ Kế hoạch số 1398/KH-BHXH-SGDĐT ngày 24/8/2021 giữa Bảo hiểm xã
hội tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch phối hợp Thực hiện Bảo hiểm Y tế học
sinh, sinh viên năm học 2021-2022; Công văn số 1913/BHXH-QLT ngày 12/11/2021
của Bảo hiểm Xã hội tỉnh về việc tăng cường công tác thực hiện bảo hiểm y tế HSSV
năm học 2021-2022, theo đó tính đến ngày 12/11/2021 tỷ lệ học sinh tham gia BHYT
các khối như sau: Khối Tiểu học đạt tỷ lệ 24.0%, khối THCS đạt tỷ lệ 51.71 %, khối
trường THPT đạt tỷ lệ 67.0 %; do tình hình khách quan trong thời gian qua học sinh
chưa đến trường học trực tiếp và tình hình thực tế tại các địa phương, tỉ lệ tham gia
BHYT học sinh còn rất thấp so với chỉ tiêu đề ra và so với cùng kỳ năm học trước.
Để thực hiện tốt công tác BHYT học sinh theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao đến cuối
năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng các đơn vị tập trung thực hiện tốt
các nội dung sau:
1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Bảo hiểm y tế bắt buộc trong các
cơ sở giáo dục; hưởng ứng tích cực Luật bảo hiểm y tế. Ngành giáo dục và đào tạo phấn
đấu đạt 100% HSSV tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2021-2022 (theo chỉ tiêu
UBND tỉnh giao)
2. Khẩn trương rà soát, phân loại học sinh chưa tham gia để có hình thức phù hợp,
vận động các mạnh thường quân, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ mua BHYT cho các đối
tượng học sinh còn gặp khó khăn trong việc mua BHYT; tổ chức Đoàn - Đội phát động
phong trào tương trợ trong học sinh mua thẻ bảo hiểm y tế tặng bạn có hoàn cảnh khó
khăn, những trường hợp bị ảnh hưởng của dịch COVID-19... bằng các hình thức phù
hợp, tích cực, hiệu quả.
3. Các Phòng Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tham mưu UBND huyện, thị
xã, thành phố tiếp tục có hình thức tuyên truyền, giải pháp phù hợp để học sinh tham gia
đạt tỉ lệ theo yêu cầu. Chỉ đạo các cơ sở GD trực thuộc rà soát, phân loại đối tượng học
sinh để có hình thức vận động, hỗ trợ… phù hợp.
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4. Hiệu trưởng các trường THPT, THCS&THPT trực thuộc: rà soát, phân loại đối
tượng học sinh chưa có thẻ BHYT và có các giải pháp phù hợp, thể hiện quyết tâm thực
hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trước ngày 15/12/2021.
5. Các đơn vị báo cáo tình hình học sinh tham gia BHYT năm học 2021-2022 về
Sở Giáo dục và Đào tạo (Phòng Chính trị, tư tưởng-Mẫu đính kèm) hạn cuối vào ngày
29/11/2021 bằng đường email.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị liên quan thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDTC-GDCTHSSV);
- VP. UBND tỉnh AG;
- Sở Y tế AG;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh AG;
- UBND các huyện, TX
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT AG;
- Các phòng, T Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Võ Bình Thư

3

ĐƠN VỊ:………………………………….

BÁO CÁO
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THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

