
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN SƠN DƯƠNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX 

V/v thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo 

Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ 

và Quyết định số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc 

Sơn Dương, ngày     tháng    năm 2021 

 

                      Kính gửi: 

- Các phòng: Lao động-Thương binh và Xã hội, Y tế,  

Tài chính - Kế hoạch, Dân tộc huyện; 

- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

2099/UBND-KGVX ngày 30/6/2021 về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo 

Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT 

của Ủy ban Dân tộc; 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân tộc thiểu 

số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh 

sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định tại 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 kể từ ngày 01/7/2021. 

2. Giao trách nhiệm: 

2.1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện.  

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn rà soát, phân loại đối tượng không được hưởng chính sách BHYT từ ngày 

01/7/2021 để thực hiện cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác đối với đối 

tượng được ngân sách nhà nước cấp; tổng hợp danh sách gửi Bảo hiểm xã hội huyện, 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trước ngày 10/7/2021. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo những khó khăn, vướng 

mắc khi thực hiện quy định tại điểm 1 Văn bản này gửi UBND tỉnh và Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội theo quy định. 

2.2. Bảo hiểm xã hội huyện. 

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội huyện, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn, Bưu điện huyện và các tổ chức đại lý thu BHYT rà soát, 

phân loại đối tượng không được hưởng chính sách BHYT từ ngày 01/7/2021 để thực 
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hiện cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác đối với đối tượng được ngân sách 

nhà nước cấp và tuyên truyền vận động tham gia BHYT đối với người thuộc hộ cận 

nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và các hộ gia 

đình trên địa bàn huyện. 

- Thực hiện giảm thẻ BHYT của các đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh 

sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng 

có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn ngoài các xã và các thôn quy định tại 

Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT kể từ ngày 01/7/2021 

- Thực hiện cấp thẻ BHYT bổ sung cho người đang sinh sống tại vùng kinh tế 

xã hội đặc biệt khó khăn và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có kinh tế 

xã hội khó khăn tại các xã, thôn; điều chỉnh mã nơi đối tượng sinh sống (K1, K2) trên 

thẻ BHYT của người tham gia BHYT theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định 

số 433/QĐ-TTg. 

- Phối hợp với ngành Y tế thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh về việc 

điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng người dân tộc thiểu số đang 

sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và 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.  

2.3. Trung tâm Y tế huyện, Phòng Y tế huyện. 

- Thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi về khám, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế đối với những trường hợp điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y 

tế của đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội khó khăn và 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.  

- Phối hợp tuyên truyền vận động tham gia BHYT đối với người thuộc hộ cận 

nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và các hộ gia 

đình trên địa bàn huyện. 

2.4. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan 

tham mưu cho UBND huyện thực hiện chính sách mua thẻ BHYT từ ngân sách nhà 

nước cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 

khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Tài chính đảm bảo 

đúng quy định. 

2.5. Phòng Dân tộc huyện.  

- Tuyên truyền việc thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 

người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn 

và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo 

Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định 433/QĐ-UBDT; tích cực vận động tham gia 

BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông lâm ngư nghiệp có 

mức sống trung bình và các hộ gia đình trên địa bàn. 
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- Thực hiện rà soát xác định theo tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn, các xã khu 

vực I, II, III trên địa bàn tham mưu Ủy ban nhân dân huyện trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Ban Dân tộc tỉnh đảm bảo theo quy định. 

2.6. Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện.  

Tổ chức thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các quy định tại Quyết định 

861/QĐ-TTg và Quyết định 433/QĐ-UBDT và các quy định của Nhà nước về chính 

sách BHYT trên hệ thống truyền thanh và trang thông tin điện tử của huyện.  

2.7. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định 

433/QĐ-UBDT cho Nhân dân trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tích cực tuyên 

truyền, vận động tham gia BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình làm 

nông lâm ngư nghiệp có mức sống trung bình và các hộ gia đình trên địa bàn. 

- Lập danh sách người đang sinh sống tại vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn 

và người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có kinh tế xã hội khó khăn tại các 

thôn, xã được bổ sung theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và QĐ số 433/QĐ-UBDT gửi 

cơ quan BHXH huyện để thực hiện chính sách BHYT từ 01/7/2021. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện rà soát, phân loại đối tượng không được 

hưởng chính sách BHYT từ ngày 01/7/2021 để thực hiện cấp thẻ BHYT theo các 

nhóm đối tượng khác đối với đối tượng được ngân sách nhà nước cấp, tổng hợp gửi về 

Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội trước ngày 08/7/2021. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (Thực hiện); 

- TTr Huyện ủy, HĐND huyện (Báo cáo); 

- Chủ tịch UBND huyện (Báo cáo); 

- Các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, PVPTH HĐND-UBND huyện; 

- Chuyên viên THVX; 

- Lưu: VT, BHXH              b. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Phạm Thị Nhị Bình 
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