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

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /KH-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2020 

 

KẾ HOẠCH 

Truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế  

và kỷ niệm ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/07/2020 

 

 Thực hiện Công văn số 3368/BYT-BHYT ngày 19/6/2020 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế (BHYT) và 

kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn xây dựng Kế 

hoạch triển khai thực hiện như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Đẩy mạnh công tác truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về 

BHYT đến toàn thể Nhân dân để người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm 

khi tham gia BHYT và khám, chữa bệnh (KCB) BHYT. 

 -  Tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông về BHYT nhân ngày 

BHYT Việt Nam 01/7/2020 với chủ đề “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng 

tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. 

 2. Yêu cầu 

Các hoạt động tuyên truyền phải được tiến hành rộng rãi, liên tục, phong 

phú về nội dung, đa dạng về hình thức, mang lại hiệu quả thiết thực. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

 1. Nội dung 

          1.1. Tuyên truyền những quy định mới về chính sách, pháp luật về BHYT; 

các quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia BHYT, quy định về thông tuyến KCB, 

giá dịch vụ, hướng dẫn tham gia BHYT theo hộ gia đình… 

 1.2. Kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được 

Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2020 về 

việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020. 

 1.3. Công tác thực hiện các quy định của pháp luật về BHYT; hoạt động 

thanh tra, kiểm tra, phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng 

cao chất lượng KCB, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết kiệm, 

hiệu quả quỹ BHYT. 

 1.4. Công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện 

các hoạt động thông tin, tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT trên địa 

bàn tỉnh. 
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 1.5. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp 

trong công tác truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT. 

 2. Hình thức 

 2.1. Cấp ủy, chính quyền địa phương có các giải pháp kịp thời nhằm thực 

hiện hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ về BHYT năm 2020. 

 2.2. Tổ chức tọa đàm, gặp mặt các cơ quan BHYT nhân kỷ niệm ngày 

BHYT Việt Nam 01/7/2020. 

 2.3. Các cơ quan truyền thông trên địa bàn thực hiện các tin bài, phóng sự, 

chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về các nội dung quy định tại điểm 1 

Mục II của Kế hoạch này. 

 2.4. Tăng cường viết tin bài tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của 

Sở Y tế, Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh, Cổng thông tin điện tử của 

BHXH Việt Nam, Bản tin Y tế Lạng Sơn, Báo Lạng Sơn, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh. 

 2.5. Tổ chức tuyên truyền trực quan nhân ngày BHYT Việt Nam 

01/7/2020 với chủ đề “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới mục tiêu bao 

phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. 

 - Phát các ấn phẩm, tờ gấp tuyên truyền về chính sách, pháp luật BHYT. 

 - Treo băng rôn tại trụ sở UBND các cấp, các cơ sở KCB BHYT, trụ sở 

cơ quan BHXH trong toàn tỉnh nhân ngày BHYT Việt Nam (thời gian treo từ 

ngày 29/6/2020 đến hết ngày 12/7/2020) với các thông điệp truyền thông sau: 

  + Nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, 

hướng tới BHYT toàn dân; 

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

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

trong gia đình; 

+ Thực hiện nghiêm Luật BHYT nhằm bảo đảm an sinh xã hội và sự phát 

triển bền vững; 

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

đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng; 

+ BHYT là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện. 

 IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

 Thực hiện xuyên suốt năm 2020, cao điểm từ cuối tháng 6 đến tháng 7 

năm 2020. 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Từ nguồn kinh phí truyền thông, giáo dục sức khỏe tại địa phương 

trong ngân sách nhà nước theo phân cấp. 
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2. Các nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác theo quy định của 

pháp luật hiện hành. 

3. Kinh phí dành cho hoạt động tuyên truyền của các cơ quan, đơn vị. 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu UBND tỉnh việc xây  

dựng  cơ  chế  chính  sách  hỗ  trợ, khuyến khích người dân tham gia BHYT gắn 

với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao tại 

Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu 

thực hiện BHYT giai đoạn 2016 - 2020 nhằm duy trì tỷ lệ tham gia BHYT trên 

địa bàn tỉnh và tiếp tục bao phủ phần dân số chưa tham gia BHYT, trong đó đặc 

biệt tuyên truyền để 100% đối tượng học sinh, sinh viên tham gia BHYT, tăng tỷ 

lệ hộ gia đình tham gia BHYT với toàn bộ thành viên. 

- Phối hợp với BHXH tỉnh cung cấp thông tin cho các các đơn vị phối hợp 

truyền thông nhân kỷ niệm ngày BHYT Việt Nam 01/7. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông trên địa bàn xây dựng các chuyên 

trang, chuyên mục tuyên truyền các nội dung về BHYT. 

- Tăng cường tin, bài tuyên truyền trên website của cơ quan. 

- Phối hợp với các cơ sở KCB BHYT phát tờ gấp tuyên truyền về BHYT 

hộ gia đình. 

- Chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện tốt chính sách về KCB BHYT; tổ chức 

các hoạt động phổ biến, tuyên truyền, học tập chính sách, pháp luật BHYT cho 

đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, người lao động tại cơ sở KCB; truyền thông, 

tuyên truyền tới người bệnh, người nhà bệnh nhân tại cơ sở y tế về vai trò, ý 

nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi và các quy định của chính sách, pháp luật BHYT; 

treo băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT tại cơ sở KCB nhân kỷ niệm 

ngày BHYT Việt Nam 01/7. 

- Thanh tra kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT 

nhằm bảo đảm quyền lợi cho người lao động; thực hiện cải cách hành chính; đẩy 

nhanh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán BHYT; 

nâng cao chất lượng KCB, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng tiết 

kiệm, hiệu quả quỹ BHYT. 

 2. Bảo hiểm xã hội tỉnh  

 - Tổ chức Hội nghị tập huấn, đối thoại, tuyên truyền về chính sách BHYT. 

 - Chủ động cung cấp thông tin, số liệu phục vụ việc xây dựng phóng sự, 

tọa đàm tuyên truyền BHYT cho các đơn vị liên quan, cơ quan báo chí khi có 

yêu cầu. 

 - Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, chính quyền các cấp vận động 

học sinh, sinh viên và các hộ gia đình tham gia BHYT. 
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         - Tăng cường tin, bài tuyên truyền trực tiếp và trên Cổng thông tin điện tử 

của ngành. 

 - Chỉ đạo, hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố phối hợp với 

các đơn vị trên địa bàn tổ chức các hoạt động truyền thông về chính sách, pháp 

luật BHYT và ngày BHYT Việt Nam 01/7/2020. 

 - Báo cáo kết quả thực hiện chính sách, pháp luật về BHYT 6 tháng đầu 

năm 2020; chỉ tiêu đối tượng tham gia BHYT năm 2020 và biện pháp mở rộng 

đối tượng, tăng tỉ lệ bao phủ BHYT toàn dân. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí của tỉnh tăng cường thông tin, 

tuyên truyền về BHYT nhân ngày BHYT Việt Nam 01/7/2020 với chủ đề truyền 

thông về BHYT trong năm 2020 là “Thực hiện nghiêm Luật BHYT hướng tới 

mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân”. 

4. UBND các huyện, thành phố 

- Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn quản lý; bố trí kinh 

phí hỗ trợ các hoạt động các hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả. 

- Chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND, phối hợp với Bảo hiểm xã hội 

huyện và các đơn vị liên quan, tổ chức các hoạt động truyền thông về chính  

sách, pháp luật BHYT và ngày BHYT Việt Nam 01/7/2020. 

5. Các cơ quan khác 

Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động đẩy mạnh các hoạt động tuyên 

truyền về chính sách BHYT cho cán bộ, viên chức và người lao động tại cơ 

quan, đơn vị phụ trách. 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ 

chức triển khai, thực hiện và báo cáo kết quả hoạt động về UBND tỉnh (qua Sở  

Y tế để tổng hợp trước ngày 05/8/2020)./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Y tế; 

- Thường trực Tỉnh ủy;                

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).   

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

   
  
 

  Dương Xuân Huyên 
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