
 ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HÀ TRUNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:            /UBND-BHXH 

V/v thực hiện bảo hiểm y tế học sinh 

năm học 2021 - 2022 và triển khai ứng 

dụng “VssID - BHXH số” cho học 

sinh trong trường học. 

  Hà Trung, ngày      tháng 9 năm 2021 

                         

 

Kính gửi:  
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện Hà Trung; 

-Trưởng các phòng: Tài chính - Kế hoạch, Giáo dục và Đào tạo,  

Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Giám đốc Trung tâm Văn hóa, TT, TT và DL huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

- Hiệu trưởng các trường: THPT, THCS, TH; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên huyện. 

 

Theo số liệu do Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện báo cáo, tỷ lệ học sinh 

tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện năm học 2020-2021 đạt 

92,18%. Trong đó: khối tiểu học đạt 93,95%, khối THCS đạt 92,71%, khối 

THPT đạt 86,07%, Trung tâm GDNN-GDTX đạt 93,94% (có chi tiết kèm 

theo). Kết quả trên cho thấy năm học 2020-2021 toàn huyện còn 7,82% học 

sinh (1.422 em) chưa tham gia BHYT. Một số trường học có tỷ lệ học sinh 

tham gia BHYT đạt thấp so với bình quân chung toàn huyện, như: Trường 

Tiểu học Hà Long 2 ( 59,73%); Trường Tiểu học Hà Vinh (74,43%); Trường 

THCS Hà Long (75,24%); Trường THCS Lý Thường Kiệt (80%); Trường 

THCS Hoạt Giang (83,69%); Trường Tiểu học Thị Trấn (84,84%)… 

 Tại khoản 5 Điều 2 Quyết định số 1167/QĐ-TTg, ngày 28/6/2016 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ 

BHYT, quy định: Các cơ sở giáo dục, đào tạo có trách nhiệm tổ chức thực 

hiện việc tham gia, đóng bảo hiểm y tế của học sinh, sinh viên, xây dựng kế 

hoạch thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên, đảm bảo có 100% đối 

tượng này tham gia bảo hiểm y tế. Để thực hiện tốt công tác BHYT học sinh 

trên địa bàn, phấn đấu năm học 2021-2022 toàn huyện có 100% học sinh tham 

gia BHYT; Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các phòng, đơn vị có liên quan, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Hiệu trưởng các nhà trường thực hiện nghiêm 

một số nội dung sau: 

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện Công văn số 

2288/SGDDT-KHTC ngày 25/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc 

triển khai thực hiện BHYT học sinh năm học 2021-2022 và đẩy mạnh triển 

khai ứng dụng “VssID-BHXH số”. Trong đó tập trung: 
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 - Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường thực hiện tốt các quy định thu 

BHYT học sinh là khoản thu bắt buộc, xây dựng kế hoạch thực hiện BHYT 

cho học sinh, đảm bảo năm học 2021-2022 có 100% học sinh tham gia BHYT. 

Giao chỉ tiêu tỷ lệ học sinh tham gia BHYT là một trong những tiêu chí đánh 

giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của Hiệu trưởng và xem xét, đánh 

giá, thi đua khen thưởng trong nhà trường. Thường xuyên theo dõi, kiểm tra và 

giám sát việc thực hiện BHYT ở các nhà trường, có biện pháp chấn chỉnh, xử 

lý kịp thời các trường hợp không tuân thủ quy định của pháp luật về BHYT và 

các trường học có tỷ lệ học sinh tham gia BHYT đạt thấp. 

- Chỉ đạo các nhà trường phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền, vận 

động, hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, các bậc phụ huynh, học sinh 

thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số” trên thiết bị di động 

để có thể tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình, sử dụng hình ảnh thẻ 

BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế cho thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa 

bệnh. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cá 

nhân và cài đặt, sử dụng VssID trước ngày 31/10/2021 cho 100% cán bộ, công 

chức, viên chức, giáo viên; 50% trở lên đối với học sinh các trường THPT; 

30% trở lên đối với học sinh các trường THCS, tiểu học, mầm non.  

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã 

hội huyện, hàng quý lập biên bản xác định số học sinh tham gia theo các nhóm 

đối tượng; phòng Tài chính - Kế hoạch cấp kịp thời kinh phí Ngân sách Nhà 

nước hỗ trợ theo quy định.  

3. Bảo hiểm xã hội huyện chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan 

đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về 

BHYT; kịp thời hướng dẫn mức đóng, thủ tục tham gia, mức hỗ trợ của ngân 

sách đối với học sinh, đảm bảo thuận lợi trong thu, nộp tiền BHYT, phát hành 

thẻ, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu; phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các 

nhà trường triển khai cài đặt, sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số”; hướng 

dẫn điều kiện, thủ tục trích chuyển quỹ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhà 

trường đúng quy định; phối hợp với các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo quyền 

lợi cho học sinh. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch huyện bố trí thời 

lượng tuyên truyền về chính sách BHYT; phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện 

và các nhà trường viết tin bài, phóng sự về tình hình thực hiện BHYT học 

sinh, tình hình thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số” cho 

học sinh trên địa bàn. 

5. UBND các xã, thị trấn thực hiện chỉ tiêu BHYT toàn dân trong chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của địa phương; xây dựng kế hoạch, 

tỷ lệ bao phủ BHYT, trong đó có nhóm đối tượng BHYT học sinh là một chỉ 

tiêu trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; triển khai thực 

hiện mục tiêu BHYT toàn dân trong xây dựng “Nông thôn mới”, “Nông thôn 

mới nâng cao” và “Nông thôn mới kiểu mẫu”. Tăng cường công tác tuyên 

truyền BHYT bằng các hình thức linh hoạt để phụ huynh học sinh tiếp cận 
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được chủ trương chính sách BHYT của Đảng và Nhà nước và tích cực tham 

gia cho con em mình.  

6. Ban Giám hiệu các trường học trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch 

thực hiện BHYT học sinh của trường, phấn đấu 100% học sinh tham gia 

BHYT; tổ chức thu tiền đóng BHYT ngay từ đầu năm học để có thời gian 

tham gia liên tục trên thẻ BHYT đảm bảo quyền lợi cho học sinh; hướng dẫn 

học sinh đủ 14 tuổi trở lên làm căn cước, cấp thẻ học sinh có dán ảnh cho học 

sinh dưới 14 tuổi để tạo thuận lợi cho các em khi đi khám chữa bệnh; phối hợp 

cơ quan BHXH lựa chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu, cấp phát thẻ BHYT kịp 

thời để tạo thuận lợi cho học sinh khi đi khám chữa bệnh và được hưởng 

quyền lợi ngay sau khi tham gia đóng BHYT; phối hợp với BHXH huyện 

tuyên truyền, vận động, hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức, các bậc phụ 

huynh, học sinh thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng “VssID - BHXH số” trên 

thiết bị di động, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu cài đặt được giao đúng thời gian 

quy định. 

Yêu cầu các phòng chuyên môn, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn và Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện nghiêm túc triển 

khai thực hiện; báo cáo tình hình, kết quả thực hiện trong các năm học vào 

tháng 10 hàng năm về UBND huyện (qua cơ quan BHXH huyện) để tổng hợp, 

theo dõi, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở GDĐT, BHXH tỉnh (để b/c); 

- TTr. Huyện uỷ, TTr. HĐND huyện (để b/c);                                                          

- Chủ tịch, các PCT UBND  huyện (để b/c); 

- Các đơn vị có liên quan; 

- Lưu: VT, BHXH.                                                           

 

 

        KT. CHỦ TỊCH 

                        PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                    Hoàng Văn Long  
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