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V/v tăng cường công tác triển 

khai thực hiện chính sách hỗ 

trợ bảo hiểm y tế cho người 

thuộc hộ gia đình làm nông 

nghiệp, ngư nghiệp có mức 

sống trung bình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                Trà Cú, ngày 16 tháng 6 năm 2022 

 
           Kính gửi:  

- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; 

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  
 

Căn cứ Công văn số 1222/SLĐTBXH-VPBCĐGN ngày 13/6/2022 của 
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác 

triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình 
làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình;  

Nhằm đảm bảo chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia 

đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn huyện 
được triển khai thực hiện có hiệu quả, góp phần thực hiện đạt chỉ tiêu “Tỷ lệ dân 

số tham gia bảo hiểm y tế” của địa phương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề 
nghị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội huyện, Trung 

tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn căn 
cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực hiện tốt các nội dung 

sau: 

1. Tăng cường công tác triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ bảo hiểm y 
tế cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 

09/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 
cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2021 - 2025, nhất là 

chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, 
ngư nghiệp có mức sống trung bình. 

2. Tăng cường công tác quán triệt, phổ biến, tuyên truyền chính sách hỗ 
trợ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có 

mức sống trung bình trên địa bàn, đa dạng bằng nhiều hình thức, thường xuyên 
và sâu rộng để người dân nắm rõ nội dung chính sách, mức hỗ trợ, quy trình thủ 

tục để tiếp cận kịp thời chính sách hỗ trợ của Nhà nước. 

3. Về xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình thực hiện đúng quy trình hướng dẫn tại Quyết định số 24/2021/QĐ-
TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định quy trình rà soát hộ 
nghèo, hộ cận nghèo hằng năm và quy trình xác nhận hộ làm nông nghiệp, ngư 
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nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 và Hướng dẫn số 931/HD-
SLĐTBXH ngày 09/5/2022 của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và xã 

hội.  

4. Về nguyên tắc, thẩm quyền và trình tự lập danh sách người thuộc hộ gia 

đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình tham gia bảo hiểm y 
tế thực hiện theo Hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại 

Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 về hướng lập danh sách 
đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản 

lý và các văn bản có liên quan. 

5. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện 

chính sách trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời khó khăn, vướng mắc, từ đó đề 
ra giải pháp tháo gỡ hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo (qua Phòng Lao động - Thương binh 
và Xã hội)./. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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