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 Kính gửi:  

      - Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; 

      - Các bệnh viện công lập và tư nhân; 

      - Trung tâm Y tế huyện, thị thành, thành phố ; 

     - Phòng khám đa khoa Bs. Hà Văn Tâm (Số 09 Nguyễn Tri 

Phương, phường Long Thạnh, Tx. Tân Châu, An Giang); 

     - Phòng khám đa khoa Trưng Vương (Đường Trưng Nữ Vương nối 

dài, khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc, An Giang); 

     - Phòng khám đa khoa Kiều Lương (Đường Trưng Nữ Vương nối 

dài, khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc, An Giang); 

     - Phòng khám đa khoa Tâm Đức Thoại Sơn (Đường Trưng Nữ Vương 

nối dài, khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc, An Giang); 

     - Phòng khám đa khoa Huỳnh Trung Dũng (Đường Trưng Nữ Vương 

nối dài, khóm Châu Long 4, phường Châu Phú B, Tp. Châu Đốc, An Giang). 

 

 Thực hiện Công văn số 3509/BYT-BH ngày 21/6/2019 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 01/7/2019. Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội 

dung như sau: 

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định 

của pháp luật về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh; tăng cường thanh tra, kiểm tra 

phòng chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; nâng cao chất lượng khám 

bệnh, chữa bệnh đáp ứng sự hài lòng của người bệnh. 

2. Giao Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe phối hợp với các sở, 

ban, ngành có các biện pháp truyền thông, tuyên truyền phù hợp, hiệu quả để 

người dân hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm khi tham gia BHYT và khám chữa 

bệnh BHYT. 



3. Các đơn vị y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố 

thực hiện các hoạt động truyền thông nhân Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 

01/7/2019 với các hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương như: Mít 

tinh, hội thảo, tọa đàm, đăng tin bài, phóng sự trên các phương tiện thông tin đại 

chúng…; tổ chức treo các băng rôn, biểu ngữ tuyên truyền về BHYT với các thông 

điệp truyền thông chủ yếu sau: 

- Thực hiện bảo hiểm y tế toàn dân để đạt tới mục tiêu bao phủ chăm sóc sức 

khỏe toàn dân; 

- Tham gia bảo hiểm y tế để chăm lo sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; 

- Thực hiện bảo hiểm y tế hộ gia đình để chăm sóc sức khỏe cho mọi thành 

viên trong gia đình; 

- Thực hiện nghiêm Luật Bảo hiểm y tế nhằm bảo đảm an ninh xã hội và sự 

phát triển bền vững; 

- 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. 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 
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