
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH         Ia H’Drai, ngày     tháng 6 năm 2020 

Về việc tăng cường truyền 

thông về chính sách, pháp luật 

bảo hiểm y tế và kỷ niệm Ngày 

bảo hiểm y tế Việt Nam 

 

             

                        Kính gửi:  

                                         - Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội; 

                                         - Bảo hiểm xã hội huyện; 

     - Trung tâm Y tế huyện; 

- Trung tâm VH - TT-DL và Truyền thông; 

 - Ủy ban nhân dân các xã.                                        

Thực hiện Công văn số 2227/UBND-KGVX ngày 23/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật Bảo hiểm y 

tế và kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Trung tâm 

Y tế huyện, Trung tâm Văn hóa - Thể thao - Du lịch và Truyền thông, Bảo hiểm xã 

hội huyện, các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã thực hiện các 

nội dung sau: 

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

hiểm Y tế Việt Nam với chủ đề truyền thông về bảo hiểm y tế trong năm 2020: “Thực 

hiện nghiêm luật BHYT hướng tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân”. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch thực hiện các hoạt 

động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam (ngày 01/7/2020) với các 

hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương. Nội dung theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế tại Văn bản số 3368/BYT-BHYT ngày 19/6/2020 (Văn bản đính kèm). 

2. Trung tâm Y tế chỉ đạo các trạm Y tế xã tiếp tục thực hiện nghiêm các 

quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế, khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường công 

tác kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế; nâng cao 

chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh, sử dụng 

tiết kiệm, hiệu quả quỹ bảo hiểm y tế.  

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Pờ Ly Hảo 
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