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                   Kính gửi:  
- Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

- Phòng Lao động - Thương binh và xã hội; 
- Phòng Dân tộc huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 
- Phòng Văn hóa và Thông tin ;  

- Trung tâm Truyền thông – Văn hóa huyện; 
- Uỷ ban nhân dân các xã: Mường Khoa, 

Phiêng Ban, Thị trấn. 
 

 

 

Thực hiện Công văn số 1841/UBND-KGVX ngày 25/6/2021 về việc thực 

hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) theo Quyết định số 861/QĐ -TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng  Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực 

III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021-2025; Quyết định số 433/QĐ -UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân 

tộc về việc phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó  khăn vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 -2025. Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo như sau:  

1. Từ ngày 01/7/2021, chính sách BHYT cho người đang sinh sống tại vùng 
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và người dân tộc thiểu số đang sinh sống t ại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn thực hiện theo Quyết định số 861/QĐ-
TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ -UBDT 

ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc. 

2. Thời gian sử dụng thẻ BHYT để khám, chữa bệnh đối với người đang 

sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (mã thẻ DK) và người dân tộc 

thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn (mã thẻ DT) 

theo Quyết định số 582/QĐ -TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 

thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 -2020 nay không còn trong 

danh sách các xã khu vực vùng III, II theo Quyết định số 861/QĐ -TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ chỉ thực hiện đến hết ngày 30/6/2021. Theo 
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đó, số người đang được Ngân sách nhà nước( NSNN)  mua thẻ BHYT trên địa bàn 

huyện Bắc Yên giảm 8.027 người (có biểu tổng hợp gửi kèm ).  

3. Để đảm bảo quyền lợi của người dân cũng như đảm bảo an sinh xã hội 

trên địa bàn huyện. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn quan tâm 

phối hợp thực hiện một số nội dung sau:  

3.1. UBND các xã Mường Khoa, Phiêng Ban, Thị trấn  

- Thực hiện lập Danh sách giảm thẻ BHYT từ ngày 01/7/2021 đối với các 

đối tượng có mã thẻ DT, DK theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ và rà soát danh sách người tham gia BHYT có mã đối tượng 

là DT, DK đồng thời thuộc nhóm đối tượng khác được NSNN đóng, hỗ trợ đóng 

(Ví dụ: đối tượng đã được cấp thẻ BHYT theo mã DT , DK đồng thời thuộc người 

nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã hội, thân nhân công an, thân nhân quân đội...).  

UBND các xã lập danh sách có phê duyệt của phòng Lao động Thương binh và Xã 

hội gửi Bảo hiểm xã hội huyện trước ngày 09/7/2021. 

- Thực hiện lập Danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ 

01/7/2021 đối với người đang sinh sống tại vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

theo Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc (bản Mới 

của Thị trấn; bản Phiêng Ban, bản Tam Hợp xã Phiêng Ban; bản Khọc B, bản Pa 

Nó xã Mường Khoa), UBND các xã, thị trấn lập danh sách có phê duyệt của phòng 

Lao động Thương binh và Xã hội gửi Bảo hiểm xã hội huyện trước ngày 

10/7/2021. 

- Phối hợp chỉ đạo các bản, tiểu khu, các khối đoàn thể xã, thị trấn tuyên 

truyền vận động nhân dân tiếp tục tham gia BHYT hộ gia đình, BHYT học  sinh 

ngay sau khi thẻ BHYT hết hạn sử dụng từ 01/7/2021, chậm nhất sau 3 tháng để 

đảm bảo quyền lợi 5 năm liên tục. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, Bưu điện huyện mở các Hội nghị 

tuyên truyền tại các bản, tiểu khu tuyên truyền để người nhân hiểu, đồng thuận và 

tích cực tham gia BHYT hộ gia đình  nhưng phải đảm bảo công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 

3.2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: chỉ đạo các đơn vị trường học thuộc 3 xã 
Thị trấn, Mường Khoa, Phiêng Ban tập trung tuyên truyền, phổ biến đến phụ 

huynh của học sinh không thuộc đối tượng được cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 
861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ -

UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc;  triển khai lập Danh sách tham gia 
BHYT học sinh từ 01/7/2021 để đảm bảo quyền lợi 5 năm liên tục.  

3.3. Phòng Lao động Thương binh & Xã hội: Rà soát, phê duyệt Danh 
sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng chính sách, đối tượng  bảo trợ xã hội, 

người nghèo, người dân tộc thiểu số ở vùng khó khăn, cận nghèo, trẻ em dưới 6 
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tuổi, người thuộc gia đình làm nông nghiệp có mức sống trung bình . 

3.4. Phòng Dân tộc: Phối hợp với phòng Lao động Thương binh & Xã hội, 
Bảo hiểm xã hội huyện rà soát, lập danh sách các đ ối tượng người dân tộc thiểu số 
ở vùng khó khăn đề nghị ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT theo 
quy định. 

3.5. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị 
trấn tăng cường các hoạt động tuyên truyền chính sách BHYT bằng các hình thức 
phong phú, hiệu quả để các cấp, các ngành và mọi người dân nắm rõ ý nghĩa, tầm 
quan trọng, tính ưu việt của chính sách BHYT, quyền lợi và nghĩa vụ khi tham gia 
BHYT. 

- Phối hợp với UBND các xã, thị trấn thực hiện k iểm tra, rà soát cấp thẻ 
BHYT kịp thời để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia; tổ chức các hội nghị 
tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT hộ gia đình, đảm bảo công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 

3.6. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung Tâm Truyền thông - Văn hóa huyện 

- Tuyên truyền nội dung Quyết định số 861/QĐ -TTg ngày 04/6/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ -UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy 
ban Dân tộc trên phương tiện thông tin đại chúng.  

- Tăng cường phối hợp với Bảo hiểm xã hội  huyện và các cơ quan, đơn vị 

liên quan xây dựng tin, bài về tuyên truyền Luật BHYT đến mọi người dân t rên địa 
bàn huyện. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn  nghiêm túc 
triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 
- BHXH tỉnh (b/c); 
- Thường trực Huyện uỷ (b/c); 
- Thường trực HĐND, UBND huyện; 
- Văn phòng HĐND-UBN D huyện; 
- Liên đoàn Lao động huyện; 
- Hội LHPN huyện;  
- Bưu điện huyện; 
- Phòng TC-KH huyện;  
- Như Mục 3; 
- Lưu: VT, Thành. 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

Thào A Mua 

 

 

 

 
 

  

 


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-06-30T16:15:54+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Thào A Mua<muata.bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-06-30T16:43:03+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-06-30T16:43:11+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Sở Thông tin và Truyền thông - Phone: 0212.3750983 - Fax: 0212.3750926 - Email: stttt@sonla.gov.vn
	2021-06-30T16:43:30+0700
	UBND TỈNH SƠN LA
	Ủy ban nhân dân huyện Bắc Yên<bacyen@sonla.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




