UBND TỈNH HẬU GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hậu Giang, ngày 28 tháng 5 năm 2022

Số: 1519/SYT-NVY
V/v tổ chức các hoạt động
truyền thông về chính sách,
pháp luật BHYT và kỷ niệm
Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam
01/7/2022.

Kính gửi:
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Bệnh viện Đa khoa Số 10;
- Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản.
(Sau đây viết tắt là các đơn vị)
Thực hiện Công văn số 3123/BYT-BH ngày 15 tháng 6 năm 2022 của Bộ
Y tế về việc tăng cường truyền thông về chính sách, pháp luật BHYT và kỷ niệm
Ngày bảo hiểm y tế Việt Nam 01/7/2022.
Sở Y tế Hậu Giang đề nghị các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Bệnh viện Đa
khoa Số 10, Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản triển khai, thực hiện tốt một số
nội dung sau:
1. Các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo hiểm y
tế, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra các tại các khoa/phòng
chuyên môn để 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.
2. Thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt nam
01/7/2022 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại đơn vị như: tọa đàm,
đăng tin, bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin địa chúng...; tổ chức treo các
băng rôn, biểu ngữ tuyên tuyền về bảo hiểm y tế với các thông điệp truyền thông
chủ yếu sau:
- Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, đáp ứng sự hài
lòng người bệnh, hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân;
- Tham gia bảo hiểm y tế 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;
- Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội, do nhà nước tổ chức thực hiện;
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- Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành
viên trong gia đình.
Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện tốt các
hoạt động nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, NVY

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

E.Tuyen.CV..2022

Nguyễn Thanh Giang

