UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 2127 /SGD&ĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 15 tháng 9 năm 2021

V/v hướng dẫn thực hiện thu bảo
hiểm y tế học sinh trong các cơ sở
giáo dục công lập năm học 20212022

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 4060/UBND-KGVX ngày 15 tháng 7 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học
2021-2022;
Căn cứ hướng dẫn số 1751/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 30 tháng 7 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre hướng dẫn thực
hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2021-2022;
Căn cứ Công văn số 2487/BHXH-TT&PTĐT ngày 15 tháng 9 năm 2021 của
Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc thực hiện công tác thu BHYT HSSV năm học 20212022;
Để việc thực hiện công tác thu BHYT học sinh trong các cơ sở giáo dục
công lập trên địa bàn tỉnh đúng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục
và Đào tạo yêu cầu Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố, các đơn vị trực
thuộc Sở, thực hiện các nội dung như sau:
1. Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố:
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tuyên truyền chủ trương thu BHYT học sinh
năm học 2021-2022 theo hướng dẫn số 1751/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 30 tháng
7 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre.
- BHYT là bảo hiểm bắt buộc theo Luật BHYT, do vậy chỉ đạo 100% học sinh
trong các cơ sở giáo dục công lập phải tham gia BHYT, đưa tiêu chí tỉ lệ học sinh
tham gia BHYT vào đánh giá thi đua cuối năm đối với các cơ sở giáo dục công lập.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện nội dung chi, thanh quyết toán kinh
phí khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo đúng
qui trình qui định tại Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của
Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật
bảo hiểm y tế.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện thu BYYT đối với học sinh mới tuyển
sinh vào lớp 1 theo hướng dẫn Công văn số 2487/BHXH-TT&PTĐT ngày 15 tháng 9
năm 2021 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh để đảm bảo học sinh lớp 1 được cấp thẻ BHYT
liên tục không gián đoạn.
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2. Các đơn vị trực thuộc Sở:
- Tuyên truyền chủ trương thu BHYT học sinh năm học 2021-2022 theo hướng
dẫn số 1751/HDLN-SGD&ĐT-BHXH ngày 30 tháng 7 năm 2021 của Sở Giáo dục và
Đào tạo và Bảo hiểm xã hội tỉnh Bến Tre trong đơn vị.
- 100% học sinh các cơ sở giáo dục công lập trực thuộc tham gia BHYT theo
qui định của Luật BHYT theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào
tạo sẽ đưa tiêu chí tỉ lệ học sinh tham gia BHYT vào đánh giá thi đua cuối năm đối với
các đơn vị trực thuộc.
- Thực hiện nội dung chi, thanh quyết toán kinh phí khám bệnh, chữa bệnh
trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu theo đúng qui trình qui định tại Điều 34
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy định chi tiết
và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục công lập nghiêm túc thực
hiện các yêu cầu nêu trên. Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề nào chưa rõ các
đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để được tư vấn, hướng dẫn kịp thời./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên (thực hiện);
- UBND các huyện, thành phố (để phối hợp chỉ
đạo);
- Ban Giám đốc (để biết);
- Website của Sở GD&ĐT;
- Lưu: VT, KHTC.

La Thị Thúy

