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 Kính gửi:   Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

 

 Thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y 

tế; Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý. 

 Qua theo dõi việc thực hiện lập và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các nhóm đối 

tượng mà phòng Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý trong thời gian qua, thì 

việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế đối với nhóm người có công với cách mạng và 

thân nhân người có công với cách mạng; đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, bảo trợ xã 

hội,... đã được các phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn triển khai kịp thời, 

đúng đối tượng theo quy định. Tuy nhiên, việc thực hiện chế độ bảo hiểm y tế vẫn 

tồn tại một số hạn chế như: Chưa cắt giảm kịp thời đối tượng chết, đối tượng 

chuyển đi khỏi địa phương, đối tượng thôi hưởng chế độ; đối tượng bị trùng thẻ; 

việc cập nhật thông tin của đối tượng hưởng thẻ BHYT còn chưa đầy đủ, chưa kịp 

thời dẫn đến thẻ bị sai lệch so với chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công 

dân...  

Để thực hiện tốt chế độ bảo hiểm y tế đối với các đối tượng được thụ hưởng 

theo quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, 

Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với Phòng Lao động - Thƣơng binh và Xã hội 

- Tăng cường công tác quản lý đối tượng hưởng thẻ bảo hiểm y tế; định kỳ 

phối hợp với các đơn vị có liên quan đối chiếu số lượng thẻ phát sinh tăng, giảm. 

- Thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở các xã rà soát người đang hưởng thẻ bảo 

hiểm y tế, đặc biệt là đối tượng chết, chuyển đến, chuyển đi đảm bảo kịp thời, theo 

quy định. 



2. Đối với Bảo hiểm xã hội huyện 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, thị 

trấn triển khai việc in và cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời, đúng đối tượng; 

- Kịp thời giảm thẻ theo danh sách đề nghị của Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội và UBND các xã, thị trấn; 

- Rà soát, đối chiếu lại danh sách đối tượng đã được các đơn vị giảm thẻ với 

danh sách đang quản lý đảm bảo chính xác, kịp thời. 

3. Đối với UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường công tác quản lý người hưởng thẻ bảo hiểm y tế; tự kiểm tra, tự 

rà soát lại toàn bộ đối tượng hưởng thẻ bảo hiểm y tế của đơn vị đảm bảo đúng đối 

tượng, đúng thủ tục hồ sơ;  

- Lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP; Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH; 

- Việc phát sinh tăng, giảm hoặc đính chính thông tin đối tượng hưởng thẻ 

phải được thực hiện kịp thời, có văn bản nêu rõ lý do kèm theo danh sách đề nghị; 

- Thực hiện ngay việc giảm thẻ đối với đối tượng thôi hưởng chế độ người có 

công với cách mạng, bảo trợ xã hội, thoát nghèo, thoát cận nghèo, chết, chuyển 

khẩu địa phương khác,... tránh tình trạng đối tượng còn hưởng chế độ và không còn 

ở địa phương vẫn có thẻ làm thất thoát ngân sách Nhà nước. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật và Chủ tịch UBND huyện về đối tượng 

đang hưởng thẻ bảo hiểm y tế của đơn vị mình cũng như để xảy ra tình trạng chậm 

báo giảm thẻ, sai sót (nếu có). 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện 

nghiêm túc nội dung công văn này./. 
   

Nơi nhận: 
 - Như trên; 

 - Chủ tịch UBND huyện (để b/c); 

 - Lưu: VT, LĐTBXH. 
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