
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVY 

V/v thực hiện giải pháp góp phần 

hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối 

tượng tham gia BHYT năm 2021   

An Giang, ngày       tháng  03  năm 2021 

 

Kính gửi:  

     - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

     - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

        

 Thực hiện Công văn số 214/UBND-KGVX ngày 18/03/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHXH, 

BHYT,  BHTN năm 2021.  

 Nhằm góp phần thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 

bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh. Sở Y tế 

đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh; sử dụng an toàn, hiệu quả nguồn kinh phí chi khám chữa bệnh BHYT năm 

2021; đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định; Không 

ngừng nâng cao y đức, quy tắc ứng xử, đổi mới phong cách thái độ phục vụ, hướng 

tời sự hài lòng người bệnh; Thường xuyên giám sát việc thực hiện quy chế chuyên 

môn của nhân viên y tế để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. 

 2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố phối 

hợp với các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy 

định của Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện công tác y tế 

trường học; thực hiện tốt công tác khám sức khỏe cho học sinh, sinh viên đầu cấp. 

 Đề nghị đơn vị thực hiện./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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