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BÁO CÁO
Sơ kết công tác bảo hiểm y tế học sinh và bảo hiểm y tế toàn dân
8 tháng đầu năm 2017 và phương hướng những tháng cuối năm 2017

Thực hiện Chỉ thị số 09-CT/HU ngày 07 tháng 9 năm 2016 của Ban
Thường vụ Huyện ủy về việc nâng cao tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) trên
địa bàn huyện; Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2016 của
UBND huyện về việc thực hiện lộ trình BHYT toàn dân trên địa bàn huyện
Châu Thành giai đoạn 2016 - 2020;
Ban Chỉ đạo thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân huyện báo
cáo kết quả thực hiện công tác BHYT toàn dân và BHYT học sinh 8 tháng đầu
năm 2017, cụ thể như sau:
I. ết quả thực hi n công tác BHYT toàn dân và BHYT học sinh 8
tháng đầu năm 2017:
Ban Chỉ đạo đã tổ chức triển khai và giao cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện
chủ động phối hợp với các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị
trấn thực hiện công tác BHYT trên địa bàn huyện. Trong 8 tháng đầu năm 2017
thực hiện đạt những kết quả cụ thể sau:
* Thuận lợi:
- Công tác BHYT được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của Tỉnh, Huyện ủy,
UBND huyện, Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn.
- Sự phối hợp chặt chẽ của Bảo hiểm xã hội và các cơ quan, đơn vị có liên
quan, UBND các xã, thị trấn trong tổ chức thực hiện chỉ tiêu dân số tham gia
BHYT theo lộ trình BHYT toàn dân đã được phê duyệt.
- Công tác tuyên truyền, đối thoại với Nhân dân về chính sách BHYT
được thực hiện sâu rộng ở tất cả các xã, thị trấn, góp phần làm thay đổi nhận
thức của Nhân dân về ý nghĩa, quyền và lợi ích khi tham gia BHYT.
- Việc những quy định mới về đăng ký nơi khám chữa bệnh (KCB) ban
đầu, thông tuyến, chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật, KCB vào ngày thứ bảy,
chủ nhật và ngày nghỉ lễ được chính thức thực hiện trong năm 2016 ngày càng
tăng quyền lợi của người tham gia BHYT.
- Việc hỗ trợ 20% mức đóng BHYT học sinh sinh viên trong 6 tháng cuối
năm 2017 và cho phép tham gia theo năm tài chính hoặc theo năm học tạo điều
kiện thuận lợi cho học sinh lựa chọn phương thức phù hợp để tham gia.

- Việc tăng giá viện phí theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYTBTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính quy định giá dịch vụ khám
bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện và Thông tư số 02/2017/TT-BYT
ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh,
chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trong các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán
chi phí KCB trong một số trường hợp từ ngày 01/6/2017, phần nào đã tác động
đến nhận thức của người dân về sự cần thiết của việc tham gia BHYT.
*

hó khăn:

- Việc bắt buộc tham gia BHYT theo hộ gia đình vẫn còn là khó khăn rất
lớn đối với các gia đình có mức sống trung bình, sổ hộ khẩu có nhiều thành viên.
Ngoài ra, việc không thanh toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) trái tuyến ngoại
trú tuyến tỉnh và trung ương cũng còn gây nhiều bức xúc trong nhân dân khi
KCB BHYT. Bên cạnh đó, đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình nông
nghiệp có mức sống trung bình không được giảm trừ mức đóng khi tham gia cả
hộ cũng làm người dân giảm sự hài lòng.
- Công tác KCB BHYT chưa thật sự tốt, người dân còn phản ánh về chất
lượng, thái độ phục vụ của nhân viên y tế.
- Do địa bàn giáp ranh với TP Cần Thơ, người dân thường có thói quen đi
thẳng ra các bệnh viện thuộc tuyến tỉnh và trung ương tại Cần Thơ để KCB và
có sự so sánh về chất lượng KCB tại các cơ sở KCB trên địa bàn huyện với các
cơ sở KCB ở TP Cần Thơ. Tình trạng người dân ở Châu Thành tham gia BHYT
ở thành phố Cần Thơ để được đăng ký KCB ban đầu tại các cơ sở tuyến tỉnh tại
TP Cần Thơ như: Đa khoa TP Cần Thơ, BV Tim Mạch,…khá phổ biến.
1.

ết quả:

a) Công tác tuyên truyền:
Công tác tuyên truyền là khâu then chốt làm chuyển biến nhận thức trong
các tầng lớp nhân dân, thấy được trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHYT
cho bản thân và gia đình.
- Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội phối hợp cùng Đài Truyền thanh thực hiện
tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế và những chính sách mới có liên quan trên
sóng phát thanh của huyện với thời lượng 3 buổi/ngày; 5 ngày/tuần để tuyên
truyền rộng rãi đến người dân.
- Tổ chức chuyển 6.000 tờ bướm "Những điều cần biết về BHYT hộ gia
đình" đến UBND các xã, thị trấn để phát đến từng hộ dân trên địa bàn; bổ sung
thêm 08 áp phích "Những điều cần biết khi đi khám bệnh, chữa bệnh BHYT"
cho các cơ sở KCB trên địa bàn để người dân đến KCB xem và nắm được những
quy định về KCB BHYT, treo hơn 100 pano, áp phích, cờ dọc tuyên truyền về
chính sách BHYT tại các tuyến đường chính của huyện, trụ sở cơ quan, trường
học, UBND các xã, thị trấn và các cơ sở y tế trên địa bàn. Cấp phát tạp chí, báo
BHXH cho các đơn vị trường học, ban ngành huyện, UBND xã, thị trấn.
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- Chỉ đạo các ngành liên quan cùng với UBND các xã, thị trấn tổ chức
tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế cho các ban ngành, đoàn thể cấp xã và các
ấp. Tổ chức gặp gỡ và đối thoại với Nhân dân là những hộ gia đình chưa tham
gia BHYT để chia sẻ về ý nghĩa những thay đổi về chính sách BHYT, đồng thời
lắng nghe những phản ánh của người dân về những vấn đề chưa rõ, chưa hài
lòng,… dẫn đến việc chưa tham gia BHYT cho gia đình trong thời gian qua. Từ
đó có những câu trả lời thỏa đáng cho Nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức
của Nhân dân về tính nhân văn của chính sách BHYT, những quyền và lợi ích
được hưởng khi tham gia BHYT, từ đó tự nguyện tham gia và vận động mọi
người cùng tham gia.
- Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân huyện chỉ đạo Đảng ủy, UBND các xã, thị
trấn thành lập các đoàn đến từng hộ gia đình chưa tham gia BHYT trong tháng
cao điểm, tháng 06/2017 để tuyên truyền, vận động, thu BHYT và cấp phát tại
nhà, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tham gia BHYT.
- Tổ chức sơ kết công tác BHYT toàn dân 6 tháng đầu năm 2017 để kịp
thời đánh giá lại những mặt được và những tồn tại hạn chế trong công tác thực
hiện BHYT toàn dân, đề ra những giải pháp khả thi để tổ chức thực hiện hoàn
thành chỉ tiêu 74,33% dân số tham gia BHYT vào tháng 10/2017.
- Đầu năm học 2017 - 2018, BHXH huyện phối hợp Phòng Giáo dục và
Đào tạo triển khai công tác BHYT học sinh đến tất cả các trường Tiểu học,
THCS, THPT và Trung tâm GDNN - GDTX huyện, hướng dẫn mức đóng,
phương thức đóng BHYT học sinh năm học mới. Tổ chức tuyên truyền, đối
thoại trực tiếp về BHYT học sinh ở các trường trọng điểm của huyện.
- Cơ quan BHXH phân công viên chức phụ trách từng trường, xuống đơn
vị hướng dẫn cụ thể cho cán bộ phụ trách, giáo viên chủ nhiệm về mức đóng,
phương thức đóng BHYT học sinh năm học 2017 - 2018 tham gia tuyên truyền
trong Đại hội phụ huynh tại các hầu hết các trường trên địa bàn huyện.
Ngoài ra, sau khi có Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về
chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã kịp
thời tổ chức quán triệt đến các tổ chức cơ sở Đảng và cán bộ chủ chốt của các
phòng, ban ngành, đoàn thể, Đảng ủy, UBND xã, thị trấn; đồng thời, xây dựng
và ban hành chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện trên địa bàn huyện.
b) Công tác thu:
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác BHYT toàn dân 8
tháng đầu năm 2017 trên địa bàn huyện từng bước đã có sự chuyển biến tích
cực: Tính đến ngày 18/8/2017 số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện là
53.058/81.884 người đạt 64,80% tăng 10.212 người (23,83%) so với cùng kỳ
năm 2016. Trong đó, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình là 11.676 người,
tăng 6.757 người (137,6%) so với cùng kỳ năm 2016; số học sinh tham gia
BHYT năm học 2017-2018 thẻ còn hạn sử dụng đến 18/8/2017 không bao gồm
số học sinh có thẻ BHYT theo đối tượng khác là: 5.437/10.846 đạt 50,12%, tăng
1.530 em (39,16%) so với cùng kỳ năm học 2016-2017 (Đính kèm phụ lục).
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2. Nhận xét chung:
a) Ưu điểm:
Trong 8 tháng đầu năm 2017, Ban Chỉ đạo BHYT toàn dân huyện đã chủ
động tham mưu Huyện ủy, UBND huyện và phối hợp với các ngành liên quan,
Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền
vận động về chế độ chính sách, cũng như quyền lợi của người tham gia BHYT.
Từ đó được nhân dân đồng thuận và tự nguyện tham gia BHYT cho mình và vận
động gia đình cùng tham gia. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT đến ngày 18/8/2017
là 64,80% đạt 87,17% so với kế hoạch UBND tỉnh giao là 74,33%. Có sự tiến bộ
vượt bậc trong việc vận động hộ gia đình, học sinh tham gia BHYT so với cùng
kỳ năm 2016: BHYT hộ gia đình tăng 6.757 người (137,6%), BHYT học sinh
tăng tăng 1.530 em (39,16%).
Qua thực hiện chính sách BHYT, hầu hết những người có thẻ đều được
khám và điều trị tận tình, chu đáo từng bước xoá dần phân biệt giữa người bệnh
có thẻ và không thẻ BHYT đến khám, chữa bệnh.
Trong 8 tháng đầu năm 2017, BHYT đã giúp cho hàng nghìn lượt người
dân được chăm sóc sức khỏe ban đầu và giúp cho người dân thanh toán chi phí
KCB đối với những người có tham gia BHYT, trong đó có những trường hợp bị
bệnh nặng chi phí KCB lớn giảm bớt phần nào gánh nặng về mặt tài chính, góp
phần đảm bảo an sinh xã hội huyện nhà. Cụ thể: trong 6 tháng đầu năm 2017 đã
có 73.700 lượt Nhân dân khám chữa bệnh tăng 9.173 lượt, với tổng kinh phí
điều trị là 8.896 triệu đồng, tăng 476,6 triệu đồng so với cùng kỳ năm 2016.
b) Những mặt tồn tại, hạn chế:
- Mặc dù công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT có
được đẩy mạnh, nhận thức của người dân về BHYT có sự chuyển biến, tổng số
người tham gia BHYT, đặc biệt là nhóm đối tượng hộ gia đình, học sinh có tăng
khá so với cùng kỳ 2016. Tuy nhiên so với thời điểm cuối năm 2016, số thẻ
BHYT giảm do đối tượng học sinh và hộ gia đình hết hạn sử dụng chưa tham gia
lại; chỉ đạt 87,17% so với chỉ tiêu được giao năm 2017 (74,33%); đặc biệt so với
mặt bằng chung của toàn tỉnh là 76,36% (tính đến ngày 31/7/2017) thì độ bao
phủ BHYT toàn dân của huyện Châu Thành hiện thấp nhất trong các huyện, thị
xã, thành phố.
- Chất lượng KCB, thái độ phục vụ của nhân viên y tế có có lúc, có nơi
chưa thật tốt đối với người tham gia BHYT. Một bộ phận người dân chưa nhận
thức đầy đủ về lợi ích khi tham gia BHYT, khi bản thân hoặc người thân có
bệnh mới tham gia BHYT.
- Một số cấp ủy Đảng, chính quyền chưa thật sự quyết liệt trong chỉ đạo;
công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đến nhân dân trên địa bàn
chưa thực hiện thường xuyên.
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II. Phương hướng, nhi m v những tháng cuối năm 2017
Để đảm bảo việc thực hiện công tác BHYT học sinh và BHYT toàn dân
năm 2017 đạt kết quả tốt, từng bước tiến tới BHYT toàn dân theo lộ trình đã
được phê duyệt:
Với chỉ tiêu quyết tâm đến cuối tháng 10 năm 2017, tỷ lệ người tham
gia các hình thức BHYT toàn huyện đạt 74,33% theo kế hoạch 88 của UBND
tỉnh, riêng các xã nông thôn mới đạt từ 85%. Trong đó tỷ lệ học sinh tham gia
BHYT phải đạt 100%,
Thời gian tới phải có sự vào cuộc thật sự quyết liệt của cả hệ thống chính
trị từ huyện, xã đến các ấp trong công tác tuyên truyền, vận động BHYT toàn
dân. Quyết tâm thực hiện tốt các nội dung sau:
(1) Bảo hiểm xã hội huyện tiếp tục cử viên chức phối hợp các trường trên
địa bàn huyện tuyên truyền, vận động trong phụ huynh, học sinh tham gia
BHYT.
(2) Tiếp tục duy trì các nhóm đối tượng đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ
100%; mở rộng, phát triển các nhóm đối tượng tham gia BHYT đặc biệt là các
nhóm đối tượng tiềm năng như: hộ gia đình, hộ gia đình nông nghiệp có mức
sống trung bình và học sinh để đến tháng 10 năm 2017 tỷ lệ người tham gia
BHYT toàn huyện đạt 74,33% trở lên, các xã nông thôn mới đạt 85%. Trong đó
tỷ lệ học sinh tham gia BHYT phải đạt 100% vào tháng 9/2017.
(3) Nâng cao thái độ phục vụ, chất lượng KCB BHYT, cải tiến quy trình
thanh toán chi phí khám, chữa bệnh BHYT, giảm thời gian chờ đợi, giảm phiền
hà cho người bệnh, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định
của pháp luật.
(4) Các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cấp xã đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, vận động người dân tham gia BHYT. Tiếp tục phát tờ bướm tuyên
truyền trong người dân về Luật BHYT, đồng thời vận động người dân tham gia
BHYT theo hộ gia đình.
Tiếp tục thông tin rộng rãi trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện, xã để
mọi người dân hiểu sâu hơn về quyền lợi được hưởng khi tham gia BHYT.
(5) Phòng Giáo dục và Đào tạo tăng cường đôn đốc các trường trực thuộc
tổ chức thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ học sinh tham gia BHYT quyết
tâm đạt tỷ lệ 100% trong tháng 9/2017. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT học sinh ở
các trường vào tiêu chí thi đua hàng năm của đơn vị. Chỉ đạo các trường sử dụng
đúng mục đích, có hiệu quả nguồn kinh phí trích lại cho y tế trường học để chăm
sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh, thực hiện thanh quyết toán với đơn vị quản
lý theo quy định.
(6) Thủ trưởng các phòng, ban ngành, đoàn thể huyện thực hiện nghiêm
túc việc thống kê tình hình tham gia BHYT của gia đình cán bộ, đảng viên, công
chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị mình quản lý. Quyết tâm đến
tháng 10 năm 2017, 100% hộ gia đình cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
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người lao động của đơn vị tham gia BHYT. Xem đây làm một trong những tiêu
chí đánh giá, xếp loại cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cuối năm.
(7) UBND các xã, thị trấn thường xuyên củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo
BHYT toàn dân của địa phương; tăng cường công tác chỉ đạo và quán triệt về
chính sách BHYT từ trong cấp ủy đảng, chính quyền, các hội, đoàn thể; căn cứ
chỉ tiêu BHYT toàn dân được giao, tiến hành phân bổ, giao chỉ tiêu cụ thể cho
từng ấp; huy động cả hệ thống chính trị vận động người dân tham gia BHYT;
đảm bảo gia đình mỗi cán bộ, đảng viên, công chức của xã, thị trấn phải có
100% thành viên tham gia BHYT. Lập danh sách đề nghị cấp thẻ cho các đối
tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn kịp thời, không để
sót đối tượng; thực hiện lập danh sách trẻ em tham gia BHYT đồng thời với việc
làm giấy khai sinh cho trẻ theo quy định. Tiếp tục phối hợp với các ngành liên
quan tổ chức các cuộc gặp gỡ đối thoại với người dân để giải đáp thắc mắc có
liên quan đến việc thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế; chỉ đạo các ấp thành lập
đoàn đến từng hộ dân tuyên truyền, vận động thường xuyên bằng nhiều biện
pháp phù hợp, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu dân số tham gia BHYT được giao.
Giao Phòng Y tế phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện thường xuyên theo dõi,
nắm tình hình thực hiện công tác BHYT trong dân, học sinh toàn huyện đồng
thời tham mưu Ban Chỉ đạo huyện xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình
thực hiện công tác BHYT trong năm 2017 và những năm tiếp theo./.
Nơi nhận:
- TT.HU, UBND huyện (b/c);
- Thành viên Ban Chỉ đạo huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.
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