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                                         Kính gửi: 

- Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 150/TTr-SYT ngày 21/6/2022 về việc 

đề nghị UBND tỉnh ban hành công văn chỉ đạo hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế 

Việt Nam 01/7/2022; 

Nhằm tuyên truyền về Luật Bảo hiểm y tế; khuyến khích, vận động nhân dân 

tham gia Bảo hiểm y tế, tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân; động viên và nâng cao ý 

thức, trách nhiệm của những người làm công tác Bảo hiểm y tế và cán bộ, nhân 

viên ngành Y tế; đồng thời, hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022, 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc treo băng rôn tuyên truyền 

ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022 tại trụ sở cơ quan với chủ đề “Bảo hiểm 

y tế - vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình” theo các thông điệp sau: 

- Toàn xã hội chung tay xây dựng, phát triển bảo hiểm y tế vì sức khỏe toàn 

dân! 

- 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! 

- Bảo hiểm y tế - vì sức khỏe, hạnh phúc mọi gia đình! 

- Hãy tham gia bảo hiểm y tế để được chia sẻ gánh nặng khi ốm đau, bệnh 

tật! 

- Tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình để bảo vệ sức khỏe cho các thành viên 

trong gia đình! 

 - 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! 

V/v hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế  

Việt Nam 01/7/2022 
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b) Tùy theo điều kiện cụ thể, chỉ đạo các đơn vị liên quan triển khai các hoạt 

động phù hợp để tích cực hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam. 

c) Thời gian thực hiện: Từ ngày 28/6/2022 đến ngày 12/7/2022. 

2. Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các cơ sở khám, chữa bệnh hưởng 

ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam hướng vào mục đích nâng cao nhận thức cho 

cán bộ, công chức, viên chức về tinh thần, thái độ, trách nhiệm phục vụ người 

bệnh nói chung và bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế nói riêng bằng các hoạt động 

thiết thực như: Treo băng rôn, khẩu hiệu với các thông điệp và thời gian nêu tại 

mục 1 ở các cơ sở khám, chữa bệnh; tổ chức các hoạt động truyền thông phù hợp 

với tình hình thực tiễn hiện nay, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19; phát động các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, thực hiện tốt 

công tác chuyên môn. 

3. Bảo hiểm xã hội tỉnh tăng cường công tác phối hợp với các sở, ban, 

ngành, đoàn thể tỉnh nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển người tham 

gia bảo hiểm y tế, nhất là bảo hiểm y tế hộ gia đình; tổ chức các hoạt động phù 

hợp với chủ đề ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022; đồng thời, làm đầu mối 

cung cấp thông tin cho các cơ quan, đơn vị liên quan để tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam.   

4. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng 

trong tỉnh tập trung đưa tin, bài về ý nghĩa, vai trò và tính nhân văn của chính 

sách bảo hiểm y tế. 

5. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chỉ đạo các tổ 

chức thành viên Mặt trận tích cực tham gia triển khai các nội dung tại mục 1, 

Công văn này./. 
 

 

Nơi nhận:      KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP, các Phòng; 

- Lưu: VT, P.KGVX, T-11022/6. 

     PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 

 
      Trần Tuyết Minh 
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