UBND THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:1247/GDĐT

V/v thực hiện bảo hiểm Y tế và khám sức
khỏe chuyên khoa cho học sinh.

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 09 năm 2020

Kính gửi: Các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở.
Căn cứ Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc ban hành chính sách hỗ trợ khám sức khỏe
chuyên khoa cho học sinh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;
Thực hiện công văn số 6684/UBND-BHXH ngày 24/8/2020 của UBND
Thành phố về việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020 2021,
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học và Trung
học cơ sở các nội dung như sau:
1. Công tác tuyên truyền
Phối hợp với bảo hiểm xã hội (BHXH) Thành phố tăng cường công tác
thông tin, tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán
bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh về ý nghĩa, tầm quan trọng của bảo hiểm y tế và
nghĩa vụ của mỗi người dân tham gia bảo hiểm y tế và thực hiện chính sách bảo
hiểm y tế, những lợi ích của bảo hiểm y tế…
2. Tham gia bảo hiểm
Chủ động đề ra các biện pháp thu bảo hiểm Y tế, đảm bảo 100% học sinh
tham gia bảo hiểm y tế trong năm học 2020 - 2021 theo chỉ đạo của UBND Thành
phố tại công văn số 6684/UBND-BHXH ngày 24/8/2020. Đây là một trong nhưng
tiêu chí thi đua gắn với trách nhiệm của hiệu trưởng nhà trường.
3. Khám sức khỏe chuyên khoa
Nội dung, thời gian, mức hỗ trợ cho khám sức khỏe chuyên khoa thực hiện
theo Nghị quyết 05/2020/NQ-HĐND ngày 04/8/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Bà Rịa - Vũng Tàu. (Đính
gh uy
- Đ
ngày
của ội đồng nhân dân ỉnh Bà R a – Vũng Tàu).
Đề nghị các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở nghiêm túc thực
hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Thành phố;
- Lưu: VT, GDTX, Web.
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