
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2382/SYT-NVY 

V/v thực hiện 100% học sinh, 

sinh viên tham gia bảo hiểm y tế 

An Giang, ngày 04 tháng 09 năm 2019 

 

    

   Kính gửi: 

         - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

         - Phòng khám đa khoa Bs. Hà Văn Tâm; 

         - Phòng khám đa khoa Huỳnh Trung Dũng; 

         - Phòng khám đa khoa Trưng Vương; 

         - Phòng khám đa khoa Tâm Đức Thoại Sơn. 

 

 Thực hiện Công văn số 757/UBND-KGVX ngày 08/08/2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế. 

 Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế có chức năng khám chữa bệnh, Phòng 

khám đa khoa tư nhân có tham gia khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tăng cường 

chất lượng khám chữa bệnh; đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế của học sinh, 

sinh viên khi đến khám chữa bệnh. 

 2. Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố hướng dẫn Trạm Y tế xã, phường, 

thị trấn phối hợp các tổ chức có liên quan tại địa phương trong công tác tuyên 

truyền, vận động phụ huynh, học sinh về chính sách, quyền lợi khi tham gia bảo 

hiểm y tế; thực hiện tốt công tác khám sức khỏe cho học sinh đầu cấp. 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện./.        

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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