
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ GIANG 

Số:            /UBND-VHXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Hà Giang, ngày        tháng      năm   

V/v tăng cường truyền thông về 

chính sách, pháp luật BHYT nhân 

Ngày BHYT Việt Nam 01/7/2022 

trên địa bàn tỉnh Hà Giang 
 

Kính gửi:   

- Sở Y tế, Sở Thông tin Truyền thông; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-TTg ngày 16/6/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc lấy ngày 01 tháng 7 hàng năm là “Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam” và 

Công văn số 3123/BYT-BH ngày 15/6/2022 của Bộ Y tế về việc tăng cường truyền 

thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) và kỷ niệm Ngày bảo hiểm y 

tế Việt Nam 01/7/2022. 

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, 

chính sách pháp luật của Nhà nước về BHYT tới mọi tầng lớp nhân dân; nâng cao 

nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp và cán bộ, nhân viên ngành y tế trong việc thực hiện nghiêm 

chính sách, pháp luật về BHYT. Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế 

a) Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai hoạt động truyền thông về 

BHYT trên các phương tiện thông tin đại chúng, gắn với việc duy trì, phát triển đối 

tượng tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 

29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ BHYT 

giai đoạn 2022-2025. 

b) Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng 

quỹ BHYT tại các cơ sở khám, chữa bệnh nhằm ngăn ngừa, phòng chống hành vi 

lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. 

2. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo Báo Hà Giang, Đài Phát thanh 

truyền hình tỉnh dành chuyên trang, chuyên mục và thời lượng phát sóng đáng kể 

để tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT. 

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

a) Phối hợp với các cơ quan, ban ngành tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày 

BHYT Việt Nam (tổ chức vào ngày Chủ Nhật ngày 10/7/2022) nhằm truyền thông, 

vận động nhân dân tích cực tham gia BHYT, hướng tới BHYT toàn dân.  

b) Phối hợp với Sở Y tế tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi 

lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. 

c) Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các huyện đẩy mạnh công tác truyền 



thông về BHYT trên địa bàn nhân Ngày BHYT Việt Nam với nhiều hình thức; 

thực hiện treo băng rôn, biểu ngữ tại trụ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, Bảo hiểm xã hội 

các huyện và trên các tuyến đường chính tại trung tâm thành phố Hà Giang, thị trấn 

huyện lỵ, trụ sở UBND các xã, thị trấn và khu vực đông dân cư từ ngày 29/6/2022 

đến ngày 12/7/2022 với các thông điệp truyền thông chủ yếu sau: 

- Tham gia BHYT để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; 

- Tham gia BHYT là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi gia đình, 

mỗi tổ chức và cả cộng đồng; 

- Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện; 

- Thực hiện BHYT hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành viên 

trong gia đình; 

- Bảo hiểm y tế vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình; 

- Sức khỏe cộng đồng gắn liền với BHYT toàn dân; 

- Hãy tham gia BHYT để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh tật. 

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

- Tăng cường phổ biến Luật BHYT, Luật Khám bệnh, chữa bệnh cho đội 

ngũ cán bộ, nhân viên y tế, người lao động trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Truyền thông sâu, rộng về ý nghĩa, vai trò, lợi ích, tính nhân văn 

của chính sách BHYT, về quyền lợi, nghĩa vụ của người tham gia BHYT khi đi 

khám, chữa bệnh BHYT tới người bệnh, người nhà người bệnh.  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về BHYT; nâng cao 

chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả quỹ BHYT. 

- Mỗi cơ sở khám bệnh, chữa bệnh treo 01 băng rôn từ ngày 29/6/2022 đến 

ngày 12/7/2022 với thông điệp: “Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, hướng tới BHYT toàn dân”;  

Căn cứ ý kiến chỉ đạo trên, Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Bảo 

hiểm xã hội tỉnh và UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế; 

- BHXH Việt Nam; 

- Chủ tịch; Các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP UBND tỉnh (VX); 

- Báo HG, Đài PTTH tỉnh HG; 

- Trung tâm Thông tin – Công báo; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đức Quý 
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