ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN BẢO THẮNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1244 /UBND-VX

Bảo Thắng, ngày 24 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v cấp thẻ BHYT theo Quyết
định số 861/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ, Quyết định
433/QĐ-UBDT của Ủy ban dân tộc

Kính gửi:
- UBMTTQVN và các đoàn thể huyện;
- Các phòng: Lao động - TB và XH, Tài chính Kế hoạch, Dân tộc, Giáo dục và Đào tạo; các
trường THPT;
- Các đơn vị: Bảo hiểm xã hội, Bệnh viện đa
khoa, Trung tâm y tế; Trung tâm Văn hóa, thể
thao - Truyền thông huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Căn cứ Văn bản số 1092/BHXH-TTPTĐT ngày 22/6/2021 của Bảo hiểm
xã hội tỉnh Lào Cai về việc phối hợp triển khai Quyết định 861/QĐTTg, ngày
4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định 433/QĐ-UBDT, ngày
18/6/2021 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc. Trên cơ sở phương án thẻ
BHYT đối với các trường hợp đã được cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 72/QĐTTg ngày 16/01/2021 của Thủ trướng Chính phủ có hạn sử dụng đến hết tháng
6/2021, Chủ tịch UBND huyện Bảo Thắng chỉ đạo, như sau:
1. UBND các xã, thị trấn:
- Tăng cường các hình thức tuyên truyền, giải thích đến người dân không
thuộc nhóm tiếp tục được ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ kinh phí mua thẻ
BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT kể từ
ngày 1/7/2021. Triển khai, hướng dẫn Nhân dân đăng ký tham gia BHYT hộ gia
đình; BHYT học sinh, sinh viên hoặc đề nghị cấp thẻ đối với hộ gia đình cận
nghèo được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng, để đảm bảo quyền lợi khi đi khám
chữa bệnh.
- Rà soát, lập danh sách báo tăng, báo giảm thẻ BHYT đối với người dân
tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người
đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết
định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT.
- Thời điểm thẻ BHYT có giá trị tăng mới hoặc giảm thẻ: Kể từ ngày
01/07/2021.
- Yêu cầu các xã, thị trấn:
+ Đối với hồ sơ báo giảm thẻ BHYT: Nộp hồ sơ về Bảo hiểm xã hội huyện
chậm nhất ngày 28/6/2021.

+ Đối với hồ sơ báo tăng cấp thẻ BHYT hộ gia đình cận nghèo: Nộp hồ sơ về
Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện xác nhận chậm nhất ngày 28/06/2021,
chuyển Bảo hiểm xã hội huyện cấp thẻ BHYT chậm nhất ngày 30/06/2021.
2. Các Phòng: Lao động - TBXH, Tài chính - KH, Dân tộc; Bảo hiểm
xã hội huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ triển khai, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm
tra thực hiện chính sách BHYT theo quy định.
3. Bệnh viện đa khoa, Trung tâm Y tế huyện: Tuyên truyền đến người bị
tác động biết các ảnh hưởng như thời điểm thẻ hết hạn, mã quyền lợi, mã nơi sinh
sống do việc thay đổi chính sách không được cấp thẻ BHYT từ ngày 01/7/2021
đang khám, chữa bệnh để người tham gia chủ động. Phối hợp tuyên truyền, vận
động người dân tham gia BHYT hộ gia đình để đảm bảo quyền lợi khi đi khám
chữa bệnh.
4. Phòng GD&ĐT; các trường THPT: Chỉ đạo các trường học, cán bộ,
giáo viên tập trung các biện pháp truyền thông ngay trong kỳ nghỉ hè đến phụ
huynh của học sinh, sinh viên về tác động của việc thay đổi chính sách không
được cấp thẻ BHYT, vận động tham gia BHYT học sinh, sinh viên ngay từ
01/7/2021 để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh - BHYT được liên tục. Phân
công cán bộ thường trực để thu tiền BHYT, lập danh sách đề nghị cấp thẻ kịp thời,
đảm bảo quyền lợi cho học sinh khi tham gia BHYT.
5. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thông: Chủ trì, phối hợp với các
cơ quan liên quan tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tác động của việc thay
đổi chính sách không được cấp thẻ BHYT do có sự thay đổi, điều chỉnh về cơ chế
chính sách theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT.
6. Đề nghị Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện: Chỉ đạo Ủy ban MTTQ
và các đoàn thể xã động viên Hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân cùng
thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước do có sự thay đổi,
điều chỉnh các cơ chế chính sách. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai chính sách BHYT
đến các hội viên, các tầng lớp Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn huyện.
Đây là nội dung hết sức quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi và nghĩa
vụ của Nhân dân. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện
và yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- Lãnh đạo VP + CVTH(Hiếu);
- Lưu: VT, BHXH, LĐTBXH.
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