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V/v triển khai công tác bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế theo Quyết định số 861/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ và Nghị 

định 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Trà Cú, ngày 15 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: 

  - Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện; 
- Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội;   

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

Thực hiện theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 
Chính phủ 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; theo đó người dân trên 
địa bàn 14/17 xã, thị trấn không còn được Ngân sách nhà nước mua và hỗ trợ mua 

BHYT kể từ ngày 01/01/2022 (trừ xã Thanh Sơn, Hàm Giang và Ngãi Xuyên). Để 
đảm bảo quyền lợi cho người dân có thẻ BHYT trong khám chữa bệnh và hoàn thành 

chỉ tiêu BHYT theo kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội huyện, Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện tốt 
một số nội dung sau: 

1. Căn cứ vào chỉ tiêu phát triển người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, 

xây dựng các giải pháp thực hiện hoàn thành chỉ tiêu được giao, kiện toàn Ban chỉ 
đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT cấp xã, phân công phụ trách địa bàn ấp, 
khóm đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, vận động người dân tiếp tục tham gia 

BHYT không để gián đoạn trên 03 tháng đảm bảo việc khám chữa bệnh được liên 
tục, cũng như được hưởng các quyền lợi khi tham gia đủ 05 năm liên tục. Khẩn 

trương chỉ đạo thực hiện điều tra hộ gia đình làm nông nghiệp, ngư nghiệp có mức 
sống trung bình theo Thông tư số 02/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/03/2016 của Bộ 

Lao động Thương binh và Xã hội phê duyệt danh sách để người dân tham gia BHYT 
được hỗ trợ theo Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh. Đồng thời chỉ đạo rà soát đối tượng được ngân sách hỗ trợ như: đối 
tượng chính sách, đối tượng bảo trợ... lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT theo quy 

định. 

2. Tăng cường tuyên truyền và triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp vận 

động người dân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đặc biệt chú trọng đối với 
nhóm lao động tự do, hộ gia đình có mức sống trung bình, học sinh, sinh viên và 

nhóm người dân không còn được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế 
theo Quyết định 861/QĐ-TTg để vận động người dân chủ động, tự nguyện tham gia, 
không phụ thuộc vào các nguồn hỗ trợ, từng bước phấn đấu hoàn thành mục tiêu bao 



phủ bảo hiểm y tế và tăng tỷ lệ bảo hiểm xã hội một cách bền vững; đẩy mạnh công 
tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện 

lựa chọn hình thức đóng, mức đóng, phương thức đóng phù hợp với điều kiện kinh 
tế gia đình (điều chỉnh mức tham gia tối thiểu theo Nghị định 07/2021/NĐ-CP của 
Chính Phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 -2025). 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên;   
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Các Phòng, ban ngành huyện; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT, NCTH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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