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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 11 tháng 5 năm 2020

V/v thực hiện công tác y tế
học đường, thực hiện trích kinh phí từ
quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện công tác
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em,
học sinh tại các cơ sở giáo dục

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế.
Nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh liên quan thực hiện trích kinh phí từ
quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em,
học sinh tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện trích chuyển kịp thời kinh phí chăm sóc
sức khỏe ban đầu cho các cơ sở giáo dục và dạy nghề theo quy định của Luật bảo
hiểm y tế và Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết và
hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
2. Đối với các cơ sở giáo dục và dạy nghề chưa đáp ứng đủ các điều kiện
quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP: Trước mắt, thực hiện ký hợp đồng
với Trạm y tế xã, phường, thị trấn hoặc phòng khám đa khoa công lập trở lên trên
địa bàn để chăm sóc sức khỏe cho trẻ em, học sinh đang theo học tại trường. Về
lâu dài, nghiên cứu đưa nhân viên y tế học đường tại cơ sở giáo dục đào tạo đủ
chuẩn theo qui định.
3. Sở Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo các cơ
sở y tế bố trí cán bộ y tế đã được cấp chứng chỉ hành nghề và thực hiện ký hợp
đồng với các cơ sở giáo dục trong công tác đảm bảo chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho trẻ em, học sinh đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,
thành phố Huế chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc phối hợp với Trạm y tế xã,
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phường, thị trấn hoặc phòng khám đa khoa công lập trên địa bàn tiến hành ký hợp
đồng chăm sóc sức khỏe ban đầu đối với các trường không có nhân viên y tế học
đường hoặc có nhân viên y tế nhưng chưa được cấp chứng chỉ hành nghề.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế và Sở Giáo dục và
Đào tạo bố trí kinh phí bồi dưỡng đào tạo chứng chỉ hành nghề cho nhân viên y tế
hiện đang công tác tại các trường học chưa có chứng chỉ hành nghề; khẩn trương
phối hợp với Sở Y tế bố trí cho cán bộ, nhân viên y tế được đào tạo, cấp chứng chỉ
hành nghề theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;
- VP: CVP, các PCVP, các CV: GD, XH;
- Lưu: VT, YT.
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