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Kon Tum, ngày        tháng    năm   

V/v chấn chỉnh việc thu bảo hiểm 

y tế tại các cơ sở giáo dục 
 

 

 

Kính gửi:  

 - Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; 

 - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện. 

Ngày 26 tháng 8 năm 2022, Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bảo 

hiểm xã hội tỉnh Kon Tum ban hành Hướng dẫn liên ngành số 50/HDLN-

BHXH-SGDĐT về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. Sau một thời 

gian triển khai, thực hiện, nhiều cơ sở giáo dục chưa thực hiện đúng theo các 

văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Giáo dục và Đào 

tạo và Hướng dẫn liên ngành1 như: giao chỉ tiêu thu bảo hiểm y tế cho đội ngũ 

giáo viên, lấy chỉ tiêu thu bảo hiểm y tế (BHYT) vào đánh giá xếp loại, thi đua 

của giáo viên… gây nhiều ý kiến trái chiều trong đội ngũ giáo viên và dư luận 

trong xã hội. 

Để việc triển khai công tác bảo hiểm y tế cho học sinh đúng quy định, Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đơn vị trực thuộc Sở, Trung tâm 

GDNN-GDTX các huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố chỉ 

đạo các đơn vị thuộc quyền quản lý thực hiện một số nội dung sau: 

1. Xây dựng kế hoạch và giải pháp thực hiện chính sách BHYT cho học 

sinh đảm bảo đến năm 2023 đạt 100% học sinh tham gia BHYT.  

2. Phối hợp với Bảo hiểm xã hội các cấp, chính quyền địa phương tăng 

cường công tác thông tin, truyền thông, tuyên truyền rộng rãi trên các kênh zalo, 

faceboook, website của đơn vị,… về vai trò, ý nghĩa, mục đích, quyền lợi và 

nghĩa vụ của học sinh khi tham gia BHYT nhằm nâng cao nhận thức, sự đồng 

thuận của gia đình học sinh trong việc tham gia BHYT cho học sinh. 

                                           
1 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 2095/UBND-KGVX ngày 04/7/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc tăng cường các giải pháp, đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế 

giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1321/SGDĐT-VP ngày 11/7/2022 của Sở Giáo dục và Đào 

tạo về việc tăng cường các giải pháp, đảm bảo thực hiện hiệu quả chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-

2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch 109/KH-SGDĐT ngày 16/9/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Triển khai 

thực hiện chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế cho học sinh giai đoạn 2022-2025 trong ngành Giáo dục; Công văn số 

3156/TB-VP ngày 24/8/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thông báo kết luận của đồng chí Y 

Ngọc, Ủy ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai các giải pháp phát 

triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh. 
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3. Tích cực vận động các nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ thêm cho học 

sinh có hoàn cảnh khó khăn, nhất là học sinh gặp khó khăn do thay đổi vùng 

theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ2. 

4. Đẩy mạnh việc thu BHYT bằng hình thức thanh toán không dùng tiền 

mặt tại các cơ sở giáo dục theo quy định3. Đối với các cơ sở giáo dục chưa đảm 

bảo điều kiện việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt thì giao việc thu 

BHYT cho tổ văn phòng/bộ phận văn phòng của nhà trường hoặc nhân viên y tế 

trường học, kế toán, thủ quỹ,… đối với cơ sở giáo dục chưa thành lập tổ Văn 

phòng. Không giao đội ngũ giáo viên thu BHYT. Thời gian đóng BHYT của 

học sinh trong năm được thực hiện linh hoạt theo các phương thức: 3 tháng, 6 

tháng hoặc 12 tháng tùy thuộc vào điều kiện của cha mẹ học sinh. 

5. Đề cao vai trò trách nhiệm của thủ trưởng đơn vị trong việc đảm bảo 

chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế của học sinh. Đưa tiêu chí học sinh tham gia 

BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục; 

không lấy chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi 

đua đối với giáo viên các cấp học4. 

6. Kịp thời khen thưởng, tuyên dương các cá nhân, đơn vị có phương 

pháp làm hay; ghi nhận các tổ chức, cá nhân có những đóng góp trong công tác 

xã hội hóa hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT. 

Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các PGĐ Sở (để biết); 

- BHXH tỉnh Kon Tum (để biết); 

- Lưu: VT, VP. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Lan 

 

                                           
2 Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu 

vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025. 
3 Công văn số 2109/SGDĐT-KHTC ngày 18/10/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh 

triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở giáo dục. 
4 Tại các Văn bản hướng dẫn của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở GDĐT đã nêu “Đưa tiêu chí học 

sinh tham gia bảo hiểm y tế vào tiêu chí đánh giá xếp loại, thi đua hàng năm của các cơ sở giáo dục”. 
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