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BÁO CÁO
Đánh giá kết quả tình hình cấp và sử dụng 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi 

1. Công tác thực hiện
- Làm tốt công tác chỉ đạo các bộ phận chuyên môn, công chức có 

liên quan tổ chức thực hiện cập nhật thông tin, đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y 
tế, khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi giai đoạn từ năm 2010 - 2020.

2. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về 
bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

- Tại địa phương thường xuyên tuyên truyền phổ biến các quy định 
về BHYT, KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi trên các hệ thống loa truyền thanh 
và lồng ghép tại các hội nghị, hội thảo, trong các buổi họp nhân dân.

3. Tình hình triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề 
án về BHYT cho trẻ em từ năm 2010 đến nay  

- Thực hiện nghiêm các chương trình, kế hoạch, đề án về bảo hiểm y 
tế cho trẻ em, trẻ em dưới 6 tuổi giai đoạn từ năm 2010 đến nay;

- Phối hợp với liên ngành triển khai việc cấp thẻ BHYT, công tác 
KCB cho trẻ em dưới 6 tuổi,  xây dựng cập nhật thông tin trong các biểu 
mẫu, phối hợp và đề nghị các cơ quan liên quan cấp thẻ BHYT kịp thời.

4. Kết quả thực hiện chính sách về bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 
6 tuổi

- Thực trạng cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi hàng năm trong giai 
đoạn 2010 - 2020 số lượng 100% trẻ được cấp thẻ BHYT...)

- Tình hình triển khai khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho trẻ em (ký 
hợp đồng với các cơ sở y tế, sử dụng VssID, tổ chức triển khai thực hiện: 
Không)

- Chi phí cấp thẻ BHYT và KCB BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi hằng 
năm

- Đánh giá chung về kết quả tham gia BHXH và sử dụng BHYT của 
trẻ em dưới 6 tuổi và xu hướng trong những năm tiếp theo.

5. Kiến nghị, đề xuất của cơ quan về chính sách BHYT đối với 
trẻ em, trẻ em dưới 6 tuổi

- Các vấn đề liên quan đến chính sách, quy định; Không



- Các vấn đề liên quan đến tổ chức thực hiện: Đề nghị khi trả thẻ 
BHYT cần giao đến gia đình của trẻ trực tiếp cho người đại diện của trẻ.

6. Một số chỉ tiêu thống kê

Giai đoạn 2010 -2021

2010 2015 2020 2021 
(ước)

I. Số trẻ em dưới 6 tuổi tham gia BHYT

 Tổng số 86 107 108 102

Trẻ em trai 51 59 57 52

Trẻ em gái 35 48 51 50

Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi tham gia 
BHYT so với tổng số trẻ em 
dưới 6 tuổi, %

100% 100% 100% 100%

II. Số trẻ em dưới 6 tuổi KCB BHYT

 Tổng số 

Trẻ em trai

Trẻ em gái

Tỷ lệ trẻ em dưới 6 tuổi khám 
chữa bệnh BHYT so với tổng số 
trẻ em dưới 6 tuổi, %

III. Số cơ sở y tế ký hợp đồng KCB BHYT

Số cơ sở y tế công lập
Tổng số trẻ được KCB tại cơ sở
Tổng số trẻ em được KCB 
BHYT
Cơ sở y tế ngoài công lập
Tổng số trẻ được KCB tại cơ sở
Tổng số trẻ em được KCB 
BHYT
IV. Chi phí BHYT và KCB

Cấp thẻ BHYT



Khám chữa bệnh BHYT

III. Số cơ sở y tế ký hợp đồng KCB BHYT
Tổng số: 

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả cấp và sử dụng thẻ BHYT cho 
trẻ em dưới 6 tuổi của UBND xã Bắc An./.
Nơi nhận:
- Phòng Lao động TB&XH Thành phố;
- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Văn Bảo
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