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KẾ HOẠCH
Truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022
Căn cứ Công văn số 3123/BYT-BH ngày 15/6/2022 của Bộ Y tế về tăng
cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm Ngày bảo hiểm
y tế Việt Nam 01/7/2022, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông nhân
Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022 với những nội dung chủ yếu như sau:
I. MỤC TIÊU

Tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của
nhà nước về bảo hiểm y tế (BHYT) với mục tiêu:
1. Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính
quyền, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm các
quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT;
2. Khuyến khích, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình,
tiến tới BHYT toàn dân;
3. Nâng cao chất lượng KCB BHYT, đáp ứng sự hài lòng của người tham
gia BHYT.
II. THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG

1. Chủ đề truyền thông năm 2022: “Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe, hạnh
phúc mọi gia đình”.
2. Các thông điệp truyền thông năm 2022:
- 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;
- Tham gia bảo hiểm y tế là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người, mỗi
gia đình, mỗi tổ chức và cả cộng đồng;
- Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành
viên trong gia đình.
- BHYT là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện.
- Toàn xã hội chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe
toàn dân.
- Hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau,
bệnh tật.
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- Bảo hiểm y tế - tấm thẻ vàng hỗ trợ bạn khi không may gặp tai nạn rủi ro,
bệnh hiểm nghèo.
- Sức khỏe cộng đồng gắn liền với bảo hiểm y tế toàn dân.
- Trao tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người còn khó khăn - gieo nhân ái, lan
tỏa yêu thương.
III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Thực hiện truyền thông trực quan, truyền thông trên các phương tiện
thông tin đại chúng: Tổ chức treo các biểu ngữ, băng rôn,… tuyên truyền về chính
sách, pháp luật BHYT với các thông điệp truyền thông theo thông điệp của năm
2022 trên các tuyến phố chính, khu đông dân cư nhằm vận động các cơ quan, đoàn
thể, tổ chức và cá nhân nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm chính sách, pháp
luật bảo hiểm y tế hướng tới mục tiêu BHYT toàn dân.
2. Xây dựng và phát sóng các phóng sự truyền hình, phát thanh, các bài viết
trên báo về chính sách, pháp luật BHYT.
IV. KINH PHÍ

Kinh phí đã được cấp cho hoạt động tuyên truyền của các đơn vị tại Quyết
định số 4399/QĐ-UBND ngày 12/12/2021 của UBND tỉnh Lào Cai.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm y tế tỉnh và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo tổ chức các đơn vị trực thuộc đẩy mạnh triển khai tuyên truyền về
các chính sách BHYT, gắn với việc thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế được
Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở
trong tình hình mới; Quyết định 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;
Nghị quyết 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về việc
tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình
hình mới; Nghị quyết 01-NQ/ĐH ngày 16/10/2020 Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh
Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025;
- Có các giải pháp cụ thể để thực hiện hoàn thành tiến độ bao phủ BHYT giai
đoạn 2022 - 2025: Chỉ tiêu bao phủ BHYT toàn dân năm 2022 - 2024 đạt 97%;
phấn đấu đến năm 2025 đạt từ 98% trở lên.
- Nội dung tuyên truyền cần tập trung vào các nội dung của chính sách,
pháp luật BHYT; vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng, chính quyền địa phương,
của các tổ chức, hội, đoàn thể, các doanh nghiệp và các cá nhân trong việc vận
động, huy động mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm chỉnh chính sách, pháp
luật về BHYT; tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tới người tham gia BHYT thủ
tục kê khai tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh, chế
độ thông tuyến khám chữa bệnh BHYT, phòng chống các hành vi lạm dụng, trục
lợi quỹ bảo hiểm y tế.
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- Trọng tâm năm 2022 là tăng cường tuyên tuyên truyền đến người dân về
vai trò, ý nghĩa, trách nhiệm, quyền lợi, các quy định của chính sách, pháp luật
BHYT; khuyến khích người dân tham gia BHYT theo hộ gia đình.
2. Sở Y tế
- Chỉ đạo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Báo Lào Cai,
Đài Phát thanh – Truyền hình Lào Cai thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền
chính sách bảo hiểm y tế trên phương tiện thông tin đại chúng.
- Tăng cường tuyên truyền về công tác khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên
Cổng thông tin điện tử; chỉ đạo cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện khám, chữa
bệnh, kê đơn, cấp thuốc, hẹn khám lại và hướng dẫn người tham gia bảo hiểm y
tế tới khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp theo hướng
dẫn của Bộ Y tế.
- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn, tuyên truyền để người tham
gia bảo hiểm y tế biết và đi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
phù hợp. Hướng dẫn cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế chuyển tuyến phù
hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh nghiêm túc triển khai thực hiện tốt các
quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh và Luật Bảo hiểm y tế cùng với các văn
bản hướng dẫn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra phòng chống hành vi lạm dụng,
trục lợi quỹ bảo hiểm y tế. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của Bộ
Y tế về cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, thực
hiện quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ
sở y tế; thực hiện đổi mới thái độ, phong cách phục vụ của cán bộ y tế hướng dẫn
sự hài lòng của người bệnh theo Quyết định 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015 của
Bộ trưởng Bộ Y tế; đảm bảo môi trường y tế xanh – sạch – đẹp theo Quyết định
3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế về triển khai cơ sở y tế
xanh – sạch – đẹp. Treo băng rôn, biểu ngữ theo các thông điệp tại Mục II của Kế
hoạch và tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế trực tiếp với người bệnh và
người nhà bệnh nhân ngay tại cơ sở y tế.
- Tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh báo cáo
UBND tỉnh và Bộ Y tế.
3. Bảo hiểm Xã hội tỉnh
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng như: Báo Lào
Cai, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh và UBND các huyện, thành phố thực hiện
các chuyên đề, tăng thời lượng truyền thông về các nội dung chính sách mới của
pháp luật về BHYT; treo băng rôn, biểu ngữ theo nội dung các thông điệp tại Mục
II của Kế hoạch tại trụ sở BHXH tỉnh, BHXH tuyến huyện và trên các tuyến
đường chính (thành phố, thị trấn, khu đông dân cư).
- Chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội tuyến huyện thực hiện tốt việc tuyên truyền,
hướng dẫn thủ tục kê khai tham gia BHYT hộ gia đình; Các quy trình, quy định,
thủ tục liên quan đến việc thu, chi trả BHYT cho các nhóm đối tượng theo quy định.
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- Có các giải pháp phù hợp nâng tỷ lệ tham gia BHYT hộ gia đình đảm bảo
chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ đã giao.
- BHXH tỉnh phối hợp với Bưu điện tổ chức Lễ ra quân hưởng ứng Ngày
BHYT Việt Nam 01/7 - Truyền thông, vận động người dân tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT hộ gia đình. Thời gian: Ngày 10/7/2022 (Chủ Nhật).
4. Sở Lao động Thương binh Xã hội
Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh và và UBND các huyện, thị xã,
thành phố rà soát lại các đối tượng thuộc diện ngân sách nhà nước hỗ trợ nhưng
còn sót chưa được cấp thẻ BHYT để kịp thời lập danh sách cấp bổ sung cho các
đối tượng để đảm bảo quyền lợi của các đối tượng theo quy định.
5. Sở Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm Xã hội tỉnh tuyên truyền để 100% đối tượng
học sinh, sinh viên thuộc quyền quản lý trên địa bàn tham gia bảo hiểm y tế.
6. Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh Lào Cai
Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng các phóng sự, tin bài về
chính sách, pháp luật BHYT để truyền tải rộng rãi đến nhân dân trên địa bàn
toàn tỉnh.
7. Các Sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công để tổ
chức triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả.
Các sở, ngành, đơn vị, địa phương căn cứ Kế hoạch triển khai thực hiện.
Tổng hợp và gửi báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch (theo mẫu gửi kèm) về cơ
quan thường trực (Sở Y tế) trước ngày 25/7/2022 để tổng hợp báo cáo UBND
tỉnh, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam./.
Nơi nhận:

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- UBMTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Lào Cai, Đài PTTH tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, VX2.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Giàng Thị Dung

UBND TỈNH LÀO CAI
…………………

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

/BC-………

Lào Cai, ngày

tháng 7 năm 2022.

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện các hoạt động
truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam năm 2022
I. Các hình thức truyền thông đã triển khai thực hiện

1
2

Đơn vị
tính

Hoạt động

TT

Số buổi nói chuyện, tuyên truyền trực tiếp

Buổi

Trong đó: Số lượt người nghe
Số buổi tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Ngày BHYT Việt
Nam

Người
Buổi

3

Số băng đĩa tuyên truyền được phát

4

Số tin bài

5

Số lượt tuyên truyền qua truyền hình

Lượt

6

Số lượt tuyên truyền qua phát thanh, truyền thanh

Lượt

7

Số người nghe truyền thông trực tiếp

Người

8

Số Băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền đã treo

Cái

9

Số Áp phích tuyên truyền

Cái

10 Số tranh, tờ rơi tuyên truyền

Băng đĩa
Tin bài

Cái

II. Các nội dung hoạt động khác
…………….
III. Kiến nghị, đề xuất
…………….
Nơi nhận:
- Sở Y tế (Thường trực BCĐ);
- ………..
- Lưu: VT, NVY.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

Tổng

