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ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH PHÚ THỌ 

Số: 120/TB-UBND 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phú Thọ, ngày 20 tháng 12 năm 2011 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San                                           
tại Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế trên ñịa bàn tỉnh 

Ngày 15 tháng 11 năm 2011, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Kế San ñã chủ 

trì Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) trên ñịa bàn tỉnh. Dự 

hội nghị có ñại diện Ban chỉ ñạo thực hiện chính sách BHYT của Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam và ñại diện lãnh ñạo: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban 

Văn hóa xã hội - Hội ñồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; 

Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và ðào tạo, Ban Dân 

tộc, ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ; Sở Y tế và các ñơn vị chuyên 

môn thuộc Sở Y tế; Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ñơn vị chuyên môn thuộc Bảo hiểm xã 

hội tỉnh; ñại diện lãnh ñạo UBND và phòng y tế các huyện, thành, thị; Giám ñốc Trung 

tâm Y tế, Bửnh viện ña khoa, Bảo hiểm xã hội tuyến huyện; Giám ñốc các bệnh viện: 

ða khoa tỉnh, ña khoa khu vực Phú Thọ, các bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh và ñại 

diện các ñơn vị có liên quan trong triển khai công tác BHYT. 

Sau khi nghe Giám ñốc Sở Y tế, Giám ñốc Bảo hiểm xã hội tỉnh trình bày báo cáo 

sơ kết 2 năm thực hiện Luật BHYT của ngành mình và dự thảo kế hoạch thực hiện lộ 

trình BHYT trong giai ñoạn tiếp theo và ý kiến của các ñại biểu dự họp. Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, có ý kiến kết luận như sau: 

Qua 2 năm triển khai thực hiện Luật BHYT, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong phát 

triển kinh tế xã hội, giá cả biến ñộng tăng cao, dịch bệnh diễn biến phức tạp, song ngành 

y tế và bảo hiểm xã hội tỉnh ñã phối hợp với các sở, ngành, huyện, thành, thị và các ñơn 

vị triển khai thực hiện tốt Luật BHYT, ñối tượng sử dụng thẻ BHYT ngày càng ñược mở 
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rộng, chất lượng khám chữa bệnh BHYT ñược nâng cao. ðến nay ñã có trên 900 nghìn 

người (khoảng 65% dân số toàn tỉnh) tham gia BHYT. 

Trong quá trình thực hiện, Sở Y tế (cơ quan ñảm nhiệm chức năng quản lý nhà 

nước về BHYT) ñã chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, các sở, ngành, ñoàn thể 

có liên quan và các cơ quan thông tin ñại chúng tích cực tuyên truyền, phổ biến Luật 

BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật BHYT ñảm bảo ñể người tham gia bảo 

hiểm y tế có thể lựa chọn nơi khám chữa bệnh và ñáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ. Cơ 

quan Bảo hiểm xã hội tỉnh ñã tham mưu với UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 

3029/KH-UBND ngày 28/9/2009 về thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân ñến năm 

2014 và các văn bản chỉ ñạo ñẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế cho các ñối tượng theo 

quy ñịnh; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BHYT, thực hiện ñúng, 

ñủ, kịp thời các chế ñộ chính sách cho người tham gia bảo hiểm y tế. Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc tỉnh và các ñoàn thể ñã tích cực vận ñộng, tuyên truyền Luật BHYT ñến các 

tầng lớp nhân dân ñể mọi người hiểu rõ về các chính sách bảo hiểm y tế. 

Tuy nhiên, việc phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, 

thành, thị có lúc, có việc còn chậm, chưa ñược chặt chẽ, kịp thời, việc triển khai chính 

sách bảo hiểm y tế ñến các ñối tượng còn bị trùng lắp, chồng chéo, công tác thống kê, 

quản lý danh sách các ñối tượng còn chưa ñược khoa học; nhận thức của một bộ phận 

cán bộ và nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế còn hạn chế, chưa triển khai ñược chính 

sách BHYT cho ñối tượng cận nghèo; công tác khám chữa bệnh cho người có thẻ BHYT 

có lúc, có nơi còn chưa ñược chu ñáo, thủ tục còn chưa ñược thuận tiện, vẫn có hiện 

tượng lạm dụng quá mức trong chỉ ñịnh khám chữa bệnh, làm tăng chi phí BHYT v.v... 

ðể việc triển khai Luật BHYT trong thời gian tới ñược ñảm bảo ñúng quy ñịnh, cải 

tiến một bước căn bản trong triển khai thực hiện Luật BHYT và thực hiện lộ trình 

BHYT toàn dân vào năm 2014, yêu cầu các sở, ngành, ñơn vị có liên quan và UBND 

các huyện, thành, thị thực hiện một số nội dung sau: 
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1. Sở Y tế: Tiếp thu ý kiến tham gia của các ñại biểu dự hội nghị, chủ trì tổ chức 

hội thảo với các sở, ngành có liên quan (Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính, Giáo dục và 

ðào tạo, Lao ñộng Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Tư pháp) 

và ñại diện UBND cấp huyện ñể lấy ý kiến ñóng góp ñể hoàn thiện “Kế hoạch thực hiện 

lộ trình BHYT toàn dân ñến năm 214 trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ”, trình UBND tỉnh ban 

hành vào cuối tháng 12 năm 2011 (nội dung gồm: Mục ñích, yêu cầu, mục tiêu, lộ trình 

cụ thể; nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu và tổ chức thực hiện). 

2. Sở Y tế: Chủ ñộng tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về BHYT trên ñịa bàn tỉnh; phối hợp với Bảo hiểm xã hội 

tỉnh và các cơ quan ñơn vị có liên quan nghiên cứu, cùng giải quyết tất cả các vướng 

mắc có liên quan ñến việc triển khai thực hiện chính sách BHYT trên ñịa bàn tỉnh, ñặc 

biệt các nội dung triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh 

trên ñịa bàn tỉnh, ñảm bảo việc thực hiện chính sách ñược thực thi ñúng pháp luật, 

không bị lạm dụng. 

 Tiếp tục chỉ ñạo các cơ sở khám chữa bệnh nâng cao chất lượng khám chữa bệnh 

phục vụ nhân dân, chấm dứt hiện tượng lạm dụng quá mức trong chỉ ñịnh khám chữa 

bệnh, làm tăng chi phí khám chữa bệnh, ảnh hưởng ñến quỹ BHYT; phối hợp với Bảo 

hiểm xã hội tỉnh ñẩy nhanh các ñiều kiện ñể thực hiện khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 

trạm y tế tuyến xã, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, tạo thuận lợi cho người dân 

khi tham gia BHYT. 

 - Chủ trì, phối hợp xây dựng quy chế phối hợp giữa các sở, ngành có liên quan 

trong việc triển khai thực hiện công tác BHYT trên ñịa bàn tỉnh. 

3. Các sở, ngành có liên quan như: Y tế, Lao ñộng Thương binh xã hội, Tài chính, 

Giáo dục và ðào tạo, Ban Dân tộc, Bảo hiểm xã hội tỉnh v.v... và UBND các huyện, 

thành, thị phải tăng cường công tác phối hợp trong thực hiện chính sách BHYT ñến các 

ñối tượng, ñảm bảo việc rà soát, lập danh sách các ñối tượng thụ hưởng chính sách ñược 
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ñầy ñủ, không bị trùng lắp, chồng chéo, sai sót dữ liệu làm mất nhiều thời gian của tổ 

chức và nhân dân (BHYT cho người nghèo, cận nghèo, ñồng bào dân tộc thiểu số, học 

sinh sinh viên, ñối tượng chính sách khác v.v...); thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ từ 

ngân sách nhà nước ñảm bảo kịp thời. 

 - Ban Dân tộc tỉnh bàn giao lại nhiệm vụ rà soát, lập danh sách ñối tượng BHYT 

cho ñồng bào dân tộc thiểu số cho Sở Lao ñộng Thương binh và Xã hội tỉnh; việc tổng 

hợp danh sách BHYT cho ñồng bào dân tộc thiểu số từ năm 2012 do Sở Lao ñộng 

Thương binh và Xã hội ñảm nhiệm (theo hệ thống của ngành lao ñộng thương binh và 

xã hội từ tỉnh ñến cơ sở) ñể thống nhất, tránh chồng chéo nhiệm vụ. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị: Sau hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Luật 

BHYT của tỉnh, tiến hành tổ chức hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Luật BHYT của 

cấp huyện và xây dựng kế hoạch triển khai kế hoạch thực hiện lộ trình BHYT toàn dân 

trên ñịa bàn (sau khi UBND tỉnh ban hành kế hoạch của tỉnh); tăng cường công tác quản 

lý nhà nước về BHYT trên ñịa bàn; chỉ ñạo phòng Lao ñộng Thương binh và Xã hội cấp 

huyện và UBND các xã, phường, thị trấn trong việc rà soát, thống kê, lập danh sách ñối 

tượng tham gia BHYT ñể ñảm bảo ñầy ñủ, không trùng lắp giữa các ñối tượng v.v... 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền và mở rộng các ñối tượng tham gia BHYT theo quy 

ñịnh. 

5. ðối với các cơ sở khám chữa bệnh (các bệnh viện ña khoa tuyến tỉnh, khu vực, 

tuyến huyện, các bệnh viện chuyên khoa và các cơ sở khám chữa bệnh khác) phải tăng 

cường công tác phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trong việc thực hiện các nội dung 

có liên quan ñến triển khai chính sách BHYT; tăng cường nghiên cứu, áp dụng các nội 

dung ñể cải cách thủ tục hành chính, giảm thủ tục, ñỡ phiền hà trong thực hiện chính 

sách BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh, ñảm bảo ñể người sử dụng thẻ BHYT ñược 

phục vụ một cách chu ñáo và thuận tiện nhất, vì mục tiêu ñáp ứng sự hài lòng của người 

có thẻ BHYT; tăng cường công tác giáo dục phẩm chất, ñạo ñức nghề nghiệp, nêu cao 

tinh thần trách nhiệm trong việc phục vụ nhân dân, không ñược lạm dụng các chỉ ñịnh 
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không cần thiết trong khám chữa bệnh, sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật 

chất ñược nhà nước ñầu tư ñể phục vụ nhân dân. 

6. Bảo hiểm xã hội tỉnh, huyện: Cần chủ ñộng, tăng cường công tác phối hợp với 

ngành y tế và các sở, ngành có liên quan của tỉnh trong công tác tuyên truyền thực hiện 

Luật BHYT, mở rộng ñối tượng sử dụng thẻ BHYT; phối hợp với ngành y tế ñể nghiên 

cứu các cơ chế, giải pháp ñể ñảm bảo quản lý, cân ñối quỹ BHYT ñảm bảo ñúng quy 

ñịnh. Tăng cường ñội ngũ cán bộ làm công tác giám ñịnh BHYT có ñủ năng lực, trình 

ñộ và phẩm chất ñạo ñức ñể thực hiện công tác giám ñịnh BHYT, ñể ñảm bảo và phải 

ñảm bảo thực hiện công tác giám ñịnh theo ñúng quy ñịnh của pháp luật. 

- Báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam về các vấn ñề thanh quyết toán quỹ BHYT 

của tỉnh, ñảm bảo ñể việc thanh quyết toán ñược kịp thời, giảm bớt khó khăn cho các 

bệnh viện và cơ sở khám chữa bệnh; 

7. ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ: ðẩy mạnh công tác tuyên 

truyền một cách cụ thể, dễ hiểu về thực hiện Luật BHYT rộng rãi trên các phương tiện 

thông tin ñại chúng và hệ thống truyền thanh cơ sở. 

8. ðề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các ñoàn thể nhân dân tích cực tuyên 

truyền, vận ñộng nhân dân tham gia BHYT ñể ñảm bảo cơ bản thực hiện BHYT toàn 

dân vào năm 2014. 

Vậy, thông báo ñể Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, ñơn vị có liên 

quan biết và thực hiện. 

 

             TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

Trần Thị Thu Hương (ðã ký) 


