
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH CAO BẰNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND–VX 
 

V/v thực hiện chính sách bảo hiểm y 

tế học sinh, sinh viên năm học 2022-

2023 trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

Cao Bằng, ngày           tháng 8 năm 2022 

 

Kính gửi:   

 - Các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Y tế,  

  Thông tin và Truyền Thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

 - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

Thực hiện Quyết định số 546/QĐ-TTg ngày 29/4/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-

2025; Công văn 2180/BHXH-TT ngày 10/8/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

về việc đẩy mạnh truyền thông bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-

2023 (gửi kèm theo trên VNPT iOffice), để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu về 

bảo hiểm y tế năm 2022, trong đó 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y 

tế và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh chỉ đạo như sau:  

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan ban 

hành văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện bảo hiểm y 

tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023 theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo 

100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. 

2. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện 

tốt các chính sách về khám bệnh, chữa bệnh cho học sinh, sinh viên trên địa bàn 

tỉnh theo quy định của pháp luật. 

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các quy trình 

thủ tục hồ sơ, mức đóng bảo hiểm y tế, cấp thẻ bảo hiểm y tế học sinh, sinh 

viên; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục 

theo đúng quy định. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông chỉ đạo, đôn đốc các cơ quan 

báo chí, truyền hình đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách pháp 

luật về bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên. 

- Phối hợp với Sở Y tế giải quyết kịp thời các vướng mắc trong quá trình 

khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan chỉ đạo triển khai thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh 

viên trên địa bàn quản lý, nhất là các địa bàn khu vực I theo Quyết định số 
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861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các xã vùng II, vùng 

III đạt chuẩn nông thôn mới. 

Căn cứ nội dung chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực 

hiện; định kỳ hằng tháng báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

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

- TV BCĐ thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh; 

- VP UBND tỉnh: LĐVP; TTTT; 

- Lưu: VT, VX(TT). 

 
KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Hải Hòa 
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