
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÀNG ĐỊNH 

 

Số: 36/UBND-LĐTBXHDT 
V/v triển khai rà soát, lập danh sách 

cấp thẻ BHYT cho các đối tượng 

thuộc diện chính sách chuẩn  

nghèo đa chiều 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tràng Định, ngày 10 tháng 01 năm 2022 

 

 

Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội huyện;  

- UBND các xã, thị trấn. 

   

  Thực hiện Công văn số 5813/VP-KGVX, ngày 31/12/2021 của Văn 

phòng UBND tỉnh về việc thực hiện quy định chuẩn nghèo đa chiều theo 

Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn 

nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 4242/BHXH-TST, ngày 

21/12/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện quy định chuẩn 

nghèo đa chiều theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025; Công văn số 

18/BHXH-TST, ngày 05/01/2022 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai rà soát, lập danh sách cấp thẻ BHYT cho 

các đối tượng thuộc diện chính sách chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều. 

  Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, 

thị trấn phối hợp triển khai, thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

  1. UBND các xã, thị trấn triển khai việc rà soát, kịp thời lập danh sách cấp 

thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo theo 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022 - 2025 đã được UBND các cấp phê duyệt 

thuộc diện hưởng chính sách giảm nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều tại Nghị 

định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo 

đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 chuyển cho cơ quan Bảo hiểm xã hội để cấp thẻ 

BHYT theo đúng quy định. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2022 cho các 

đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, người sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn có hạn sử dụng thẻ BHYT đến ngày 31/12/2021 được tiếp tục gia hạn thẻ 

BHYT từ ngày 01/01/2022. 

3. UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát hộ làm nông, lâm, ngư nghiệp có 

mức sống trung bình để được hỗ trợ cấp thẻ BHYT theo đúng quy định và để 

làm căn cứ trình UBND tỉnh bổ sung thêm kinh phí hỗ trợ ngoài 30% kinh phí 

được ngân sách Nhà nước hỗ trợ. 
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4. Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền đến người 

dân trên địa bàn về Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của Chính 

phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025, nhất là người thuộc 

hộ gia đình nghèo tiếp cận đa chiều theo quy định tại Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg, ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020 trước kia được ngân sách nhà 

nước mua thẻ BHYT, nay không không thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận 

nghèo theo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP, ngày 27/01/2021 của 

Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025 nên không 

được ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT để người dân hiểu, chủ động tham 

gia BHYT theo hộ gia đình; tuyên truyền huy động sự hỗ trợ của cộng đồng 

doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm kinh phí mua thẻ BHYT cho 

người thuộc hộ gia đình cận nghèo, nghèo đa chiều và hộ gia đình có mức 

sống trung bình trên địa bàn. 

  (Công văn số 4242/BHXH-TST và Công văn số 5813/VP-KGVX gửi kèm 

qua VNPT-iOffice) 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị Bảo hiểm xã hội huyện, UBND các xã, 

thị trấn phối hợp, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND huyện; 

- Chánh, các Phó Chánh VP HĐND&UBND huyện; 

- Phòng LĐTBXH-DT; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Ngọ Quang Khải 
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