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           Kính gửi:  

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- UBND các huyện thị xã, thành phố. 

       

 Căn cứ Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ tại Hội 

nghị Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12/2020; 

 Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp 

tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành;  

Căn cứ Công văn số 348-CV/TU ngày 21/01/2021 của Tỉnh ủy Thanh Hóa 

về việc tiếp tục triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho các nhóm đối 

tượng được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương; 

Theo đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh tại các Công văn số 1986/BHXH-QLT 

ngày 23/12/2020; 31/BHXH-QLT ngày 08/01/2021; của Ban Dân tộc tỉnh tại các 

Công văn số 1017/BDT-CSTT ngày 30/12/2020; 1033/BDT-CSTT ngày 31/12/2020; 

của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tại Công văn số 3739/SLĐTBXH-BTXH 

ngày 31/12/2020; của Sở Tài chính tại Công văn số 6979/STC-NSHX ngày 

30/12/2020, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:  

1. Thống nhất sử dụng kết quả rà soát theo Kế hoạch 237/KH-UBND ngày 

10/11/2020 của UBND tỉnh về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia 

đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống 

trung bình năm 2020, để tiếp tục thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế từ ngày 

01/01/2021 cho đến khi có kết quả rà soát theo tiêu chí mới thay thế, gồm các 

nhóm đối tượng sau đây: 

- Người thuộc gia đình hộ nghèo; 

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; 

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình. 

2. Thống nhất tiếp tục gia hạn thời gian đóng Bảo hiểm y tế từ ngày 

01/01/2021 cho nhóm đối tượng: 

- Người đang sinh sống tại các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, xã đảo (không bao gồm phường, thị 
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trấn hoặc xã đạt chuẩn nông thôn mới) cho đến khi có quy định mới của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ.  

Trường hợp có phát sinh mới trên địa bàn thuộc xã có điều kiện kinh tế - xã 

hội đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo, xã đảo thì tổ chức lập 

thủ tục gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện để thực hiện in và cấp thẻ Bảo 

hiểm y tế cho đối tượng kịp thời theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm y tế, 

Nghị định số 146/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, Thông tư số 

30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 và các văn bản hướng dẫn của cơ quan 

có thẩm quyền. 

- Các nhóm đối tượng Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người sinh sống tại các xã , thôn có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi 

thực hiện chính sách an sinh xã hội theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 

16/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

  3. Giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban 

Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế và các sở, ngành, địa phương liên 

quan theo dõi, kiểm tra, rà soát đối tượng được gia hạn, cấp mới thẻ Bảo hiểm y 

tế theo đúng đối tượng (không để bỏ sót, trùng lắp). Khẩn trương tham mưu cho 

UBND tỉnh báo cáo, đề xuất các bộ, ngành chức năng của Trung ương việc tiếp 

tục triển khai thực hiện chính sách Bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng trên 

địa bàn được hỗ trợ từ ngân sách Trung ương. 

4. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh nguồn kinh phí chuyển trả cho cơ quan Bảo 

hiểm xã hội để đóng, hỗ trợ đóng Bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo quy 

định của Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tính 

liên tục không làm gián đoạn chính sách ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa 

bệnh của các nhóm đối tượng được ngân sách Trung ương đóng, hỗ trợ đóng 

BHYT; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

5. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương khẩn trương 

triển khai thực hiện; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm 

quyền./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Ủy ban Dân tộc TW; 

- Các Bộ LĐTBXH; Tài chính; 

- BHXH Việt Nam; 

- TTr Tỉnh ủy; TTr HĐND tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- UBMTTQ VN tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); 

- Lưu: VT, VXsln. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH   
 

 

 
 

 

Đầu Thanh Tùng 
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