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Ngày 24 tháng 10 năm 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ban 

hành Kế hoạch số 157/KH-UBND thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn 
dân giai đoạn 2012 - 2015 và 2020.  

Để công tác triển khai đạt hiệu quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp xây 
dựng Kế hoạch Phát triển bảo hiểm y tế toàn dân tỉnh Đồng Tháp năm 2014 với 
các nội dung chủ yếu như sau: 

I. Thực trạng: 
Hơn 15 năm hình thành và phát triển, chính sách BHYT đã góp phần quan 

trọng trong công cuộc đổi mới sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân 
trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2013, toàn tỉnh có 916.869 người tham gia bảo 
hiểm y tế, 3,6 triệu lượt người được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế với số tiền 
542,13 tỷ đồng, quyền lợi của người có thẻ bảo hiểm y tế được đảm bảo. 

Tuy nhiên, sự hiểu biết của người dân về chính sách BHYT còn hạn chế, 
người dân chưa hiểu đầy đủ mục đích, ý nghĩa của chính sách BHYT, quyền và 
nghĩa vụ khi tham gia BHYT, xem BHYT như một loại hình bảo hiểm thương 
mại. Thêm vào đó, thu nhập của người dân còn thấp. Vì vậy, tỷ lệ tham gia 
BHYT chưa cao, chỉ đạt 54,70% dân số, thấp hơn bình quân chung cả nước 
(65%); công tác tuyên truyền về BHYT chưa sâu rộng, ý thức tuân thủ pháp luật 
về BHYT chưa nghiêm; hệ thống cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh chưa đáp 
ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân; sự phối hợp của các 
ngành chức năng trong thanh tra, kiểm tra chưa kịp thời, thiếu đồng bộ; tình 
trạng lạm dụng quỹ BHYT vẫn còn xảy ra dưới nhiều hình thức; cán bộ giám 
định BHYT còn thiếu và yếu; sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn 
thể, các ngành, các cấp một số nơi chưa đúng mức, ảnh hưởng đến tiến độ triển 
khai thực hiện.  

II. Mục đích, yêu cầu: 
1. Mục đích: 
Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 187-CTr/TU 

ngày 28/12/2013 của Ban thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 132/2013/NQ-
HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Yêu cầu: 
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Các cấp ủy Đảng, chính quyền trong tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 
có trách nhiệm phổ biến, quán triệt sâu sắc nội dung Chương trình hành động số 
187-CTr/TU ngày 28/12/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 
132/2013/NQ-HĐND ngày 05/12/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, lao động, đoàn viên, 
hội viên và người dân về mục tiêu, quan điểm của Đảng, Chính phủ về chính sách 
BHYT; tầm quan trọng của chính sách BHYT trong hệ thống an sinh xã hội, tạo 
chuyển biến trong thực hiện chính sách BHYT tại địa phương.    

III. Mục tiêu: 
1. Mục tiêu chung: 
Thực hiện có hiệu quả chính sách BHYT; tăng nhanh diện bao phủ đối 

tượng tham gia BHYT, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân. Trong đó, chú ý đến đối 
tượng hộ cận nghèo, học sinh sinh viên, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp, 
hộ gia đình làm kinh tế cá thể; sử dụng có hiệu quả và cân đối quỹ BHYT; nâng 
cao trình độ năng lực của đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác BHYT; từng bước 
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, giảm tình trạng quá tải ở các cơ sở 
khám chữa bệnh, nâng cao y đức phục vụ người bệnh. 

2. Chỉ tiêu phát triển: 
a. Chỉ tiêu chung: Phấn đấu đến cuối năm 2014 đạt 65% dân số tham gia 

bảo hiểm y tế, trong đó, 30 xã điểm nông thôn mới đạt trên 70%, các xã còn lại 
đạt trên 60% dân số tham gia bảo hiểm y tế. 

b. Chỉ tiêu phát triển, từng nhóm đối tượng: (Phụ lục kèm theo). 
3. Các đối tượng cần tập trung phát triển: 
a. Người thuộc hộ cận nghèo:  
- Năm 2013, theo thống kê, có 118.660 người thuộc hộ cận nghèo, tham 

gia BHYT 59.738 người, đạt tỉ lệ 50,34%. Trong đó, ngân sách hổ trợ mua thẻ 
BHYT là 43.134 người, vận động tham gia 16.604 người.  

- Năm 2014, có 107.546 người thuộc hộ cận nghèo, ngân sách hổ trợ mua 
thẻ BHYT là 51.151 người, đạt tỉ lệ 47,56%, còn lại phải vận động tham gia 
56.396 người.  

b. Học sinh, sinh viên: 
Năm học 2013, có 182.535 học sinh tham gia, đạt tỉ lệ 63,54%. Năm 

2014, tổng số 291.644 học sinh, đã vận động 187.351 học sinh tham gia đợt 1, 
đạt tỉ lệ 64,24%. Để đạt chỉ tiêu đề ra là 80%, phải vận động tham gia đợt 2 là 
45.964 học sinh. 

c. Hộ gia đình: 
Năm 2013, có 215.174 người tham gia BHYT, đạt tỉ lệ 26,53%. Năm 

2014, chỉ tiêu kế hoạch là 38,73%, trong đó, phải vận động tham gia đáo hạn là 
215.174 người và tham gia mới là 115.370 người. 

IV. Những giải pháp thực hiện: 
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1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, tổ chức, đoàn thể phải xác 
định rõ nhiệm vụ, chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện pháp luật về bảo hiểm y tế. 

 Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố phải xây dựng kế hoạch phát 
triển BHYT năm 2014, thực hiện nghiêm túc tiêu chí phát triển bảo hiểm y tế 
trong chương trình phát triển nông thôn mới; chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã 
trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các 
quy định của Luật bảo hiểm y tế, đẩy mạnh BHYT toàn dân trong địa bàn quản 
lý. 

Tăng cường sự phối hợp của các đoàn thể, các tổ chức xã hội theo chức 
năng, nhiệm vụ, tuyên truyền, vận động các hội viên tham gia bảo hiểm y tế, 
đồng thời tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội, của mỗi cá nhân để hỗ 
trợ cộng đồng tham gia bảo hiểm y tế. 

 2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng, vận động rộng rãi trong nhân dân về chính sách bảo hiểm y tế, 
làm chuyển biến và nâng cao sự hiểu biết về chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế 
trên các phương diện: Vai trò của bảo hiểm y tế trong phát triển kinh tế - xã hội 
và đảm bảo an sinh xã hội, lợi ích của bảo hiểm y tế đối với mỗi người dân và 
với toàn xã hội, cách thức tham gia bảo hiểm y tế.  

3. Đầu tư cơ sở vật chất, nguồn nhân lực y tế đáp ứng nhu cầu khám, chữa 
bệnh BHYT. Đảm bảo nguồn ngân sách nhà nước mua BHYT cho người nghèo, 
trẻ em dưới 6 tuổi và các đối tượng thuộc diện chính sách, bảo trợ xã hội theo 
Luật BHYT.  

4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thực hiện chính sách bảo hiểm 
y tế. Có biện pháp ngăn ngừa lạm dụng quỹ bảo hiểm y tế. Thực hiện cải cách 
thủ tục hành chính trong tham gia, cấp phát thẻ BHYT, thủ tục hồ sơ tiếp nhận 
bệnh, thanh toán các chế độ BHYT nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người có 
thẻ BHYT. 

5. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, điều 
hành; quản lý khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

V. Tổ chức thực hiện: 
1. Bảo hiểm xã hội tỉnh: 
Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế đối với tất cả các nhóm đối tượng 
trên phạm vi toàn tỉnh. 

Theo dõi, thúc đẩy việc thực hiện các chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế của 
từng địa phương. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện các giải pháp 
liên quan đến bảo hiểm y tế đối với các nhóm đối tượng, đặc biệt là nhóm đối 
tượng cận nghèo, học sinh sinh viên, người lao động trong các doanh nghiệp... 

 Phối hợp với Sở Y tế tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện chính 
sách bảo hiểm y tế của các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; giám 
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sát việc khám, chữa bệnh cho người có thẻ bảo hiểm y tế, tăng cường công tác 
quản lý quỹ bảo hiểm y tế. 

Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, 
chính quyền địa phương các biện pháp tăng tỷ lệ tham gia BHYT, phối hợp với các 
ban, ngành, đoàn thể  thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động người dân tham 
gia BHYT. 

2. Sở Y tế:  
Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT tổ chức tiếp nhận, khám chữa 

bệnh cho người có thẻ BHYT theo đúng thủ tục, quy trình, đảm bảo quyền lợi 
người bệnh. 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh 
cho người dân, cải cách thủ tục khám chữa bệnh theo hướng đơn giản, thuận lợi 
cho người bệnh; nâng cao tinh thần, thái độ, đạo đức nghề nghiệp để đảm bảo 
chất lượng phục vụ. 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục 
đích, hiệu quả quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, chỉ định hợp lý kỹ thuật, dịch 
vụ y tế. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT 
theo Luật BHYT, xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm pháp luật về BHYT theo 
thẩm quyền. 

 3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 
Chỉ đạo Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện theo dõi, kiểm 

tra, rà soát các đối tượng thuộc ngành quản lý như: đối tượng bảo trợ xã hội, 
người có công, người nghèo, người cao tuổi, trẻ em dưới 6 tuổi…đảm bảo chính 
xác, không trùng lắp, bỏ sót đối tượng; phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện 
kịp thời việc mua, cấp thẻ BHYT hàng năm đến tận tay đối tượng. Chủ trì phối 
hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh kiểm tra việc thực hiện chính sách BHYT cho các 
nhóm đối tượng này. 

Chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan chức năng khảo sát 
nhằm nắm chắc tình hình lao động thuộc diện phải tham gia BHXH, BHYT để 
yêu cầu người sử dụng lao động, người lao động và người dân tham gia BHXH, 
BHYT theo quy định của pháp luật. 

Hàng năm, lập dự toán kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng 
được ngân sách nhà nước hỗ trợ thuộc phạm vi quản lý. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông: 
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình xây dựng kế hoạch 

tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bảo hiểm y tế, đảm bảo công tác 
tuyên truyền được thực hiện thường xuyên, chất lượng tốt, đạt hiệu quả cao. 
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- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành có liên 
quan thực hiện nhiệm vụ truyền thông, tuyên truyền với nhiều hình thức, nội 
dung phù hợp với các nhóm đối tượng theo quy định. 

- Xây dựng cơ chế thực hiện tuyên truyền miễn phí đối với chính sách bảo 
hiểm y tế. 

5. Sở Tài chính:  
Phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các địa phương 

tổng hợp dự toán kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc diện ngân 
sách đóng và hỗ trợ đóng trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật bảo hiểm y tế 
và các văn bản hướng dẫn. 

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các 
nhóm đối tượng; đề xuất hỗ trợ mức đóng BHYT đối với học sinh, sinh viên, 
người thuộc hộ cận nghèo bằng nguồn ngân sách địa phương. 

Hàng quý, căn cứ số tiền đóng BHYT cho các đối tượng theo quy định 
được Ngân sách Nhà nước hỗ trợ cấp kinh phí qua cơ quan BHXH tỉnh. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo: 
Phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện tốt công tác vận động, tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức chính sách BHYT trong đội ngũ giáo viên, học sinh, 
phụ huynh học sinh; chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đào tạo trực thuộc thực hiện tốt 
công tác thu phí, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh phát hành thẻ bảo hiểm y tế 
kịp thời cho học sinh tham gia bảo hiểm y tế. 

Kiểm tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế để lại cho trường học ở các 
trường, đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả; chỉ đạo kiện toàn và phát 
triển y tế trường học, làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho học sinh. 

Hàng năm, lập dự toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ mua bảo hiểm 
y tế cho học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.  

7. Trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp: 
Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh phát hành thẻ bảo hiểm y tế kịp thời 

cho sinh viên tham gia bảo hiểm y tế; xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp 
trong công tác thu phí bảo hiểm y tế và phát hành thẻ cho sinh viên, tạo điều 
kiện thuận lợi cho sinh viên trong việc đóng phí bảo hiểm y tế. 

 8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: 
Chỉ đạo các cơ quan chức năng thuộc phạm vi quản lý thực hiện nhiệm vụ 

tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế. Xây dựng kế 
hoạch phát triển BHYT năm 2014, thực hiện các giải pháp về phát triển đối 
tượng tham gia bảo hiểm y tế; triển khai thực hiện mục tiêu bảo hiểm y tế toàn 
dân trong chương trình nông thôn mới, giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham 
gia bảo hiểm y tế cho các xã, phường, thị trấn, phấn đấu mỗi huyện, thị, thành 
phố đạt trên 65% người dân có thẻ BHYT.  

9. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức, đoàn thể: 
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 Đề nghị phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tuyên truyền chính sách, pháp 
luật về bảo hiểm y tế, vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia BHYT. 
Phối hợp giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật về Bảo hiểm y 
tế. 

10. Các cơ quan, tổ chức, Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh:  
Có trách nhiện tổ chức thực hiện nghiêm túc Luật Bảo hiểm y tế; trích nộp 

đầy đủ bảo hiểm y tế cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật; phối 
hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện cấp phát thẻ bảo hiểm y tế 
kịp thời.  

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, tổ chức triển khai 
thực hiện tốt Kế hoạch này./.  

 
 

Nơi nhận:                                                        
- Bộ Y tế, BHXH Việt Nam; 
- TT/TU, TT/HĐND Tỉnh; 
- Chủ tịch và các PCT/UBND Tỉnh; 
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh; 
- Các sở, ngành, doanh nghiệp tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể tỉnh; 
- Các Trường Đại học, Cao đẳng và TCCN.                                                                            
- Lưu: VT, NC/VX. Thuy. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Văn Dương 
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       PHỤ LỤC 
 

 
Số 
TT  

Nhóm đối tượng 

Kết quả thực hiện 2013 Kế hoạch 2014 

Số người 
hiện có 

Số 
người 
tham 
gia 

Tỷ lệ  
tham 
gia 

 
Số người 
hiện có 

Số người 
tham gia 

Tỷ lệ  
tham 
gia 

 Nhóm 1 83.365 83.365 100% 84.394 84.394 100% 
1 Doanh nghiệp Nhà nước 4.027 4.027 100 % 4.049 4.049 100 % 
2 DN có vốn nước ngoài         

3 DN ngoài quốc doanh 28.978 28.978 100% 29.423 29.423 100% 

4 Hợp tác xã 541 541 100 % 539 539 100 % 

5 Hộ SXKD cá thể, hợp tác 122 122 100 % 122 122 100 % 

6 HCSN, Đảng, đoàn thể 40.330 40.330 100 % 40.626 40.626 100 % 

7 Xã, phường, thị trấn 2.992 2.992 100 % 3.005 3.005 100 % 

8 Ngoài công lập 66 66 100 % 70 70 100 % 

9 CB không chuyên trách xã 2.338 2.338 100 % 2.363 2.363 100 % 

10 Đ.Biểu Quốc hội, HĐNN 1.482 1.482 100 % 1.486 1.486 100 % 

11 Lực lượng công an nh dân         

12 Trợ cấp BHTN 2.489 2.489 100 % 2.711 2.711 100 % 
 Nhóm 2 77.745 77.745 100 % 80.921 80.921 100 % 
1 Hưu trí và trợ cấp BHXH 6.183 6.183 100 % 6.241 6.241 100 % 

2 Người có công với CM  11.237 11.237 100 % 11.763 11.763 100 % 

3 Cựu chiến binh 3.040 3.040 100 % 3.036 3.036 100 % 

4 Người k/chiến chống Mỹ 4.621 4.621 100 % 4.792 4.792 100 % 

5 Thân nhân người có công 8.161 8.161 100 % 9.878 9.878 100 % 

6 Thân nhân LLVT, cơ yếu 7.408 7.408 100 % 7.408 7.408 100 % 

7 Lao động ốm đau dài ngày 6 6 100 % 8 8 100 % 

8 
CB xã hưởng trợ cấp 
BHXH 37 37 100 % 34 34 100 % 

9 
CB xã hưởng trợ cấp 
NSNN 4 4 100 % 8 8 100 % 

10 
Người hiến bộ phận cơ 
thể         

11 Bảo trợ xã hội 37.048 37.048 100 % 37.753 37.753 100 % 
 Nhóm 3 259.814 200.892 77,32 208.715 208.715 100 % 
1 Người nghèo 141.154 141.154 100 % 101.169 101.169 100 % 
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2 Cận nghèo 118.660 59.738 50,34% 107.546 107.546 100 % 

 Nhóm 4 157.158 157.158 100 % 157.388 157.388 100 % 

1 Trẻ em 157.158 157.158 100 % 157.388 157.388 100 % 

 Nhóm 5 287.257 182.535 63,54 % 291.644 233.315 80% 

1 Học sinh, sinh viên 287.257 182.535 63,54% 291.644 233.315 80% 

 Nhóm 6 810.974 215.174 26,53% 853.251 330.544 39% 

1 Hộ gia đình nông lâm, ngư  810.974 215.174 26,53% 853.251 330.544 39% 

 Tổng cộng 1.676.313 916.869 54,70% 1.676.313 1.095.277 65,33 
 


	Nguyễn Văn Dương
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