
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2020 

V/v hỗ trợ mua bảo hiểm y tế  

cho người thuộc hộ cận nghèo, 

gia đình cận nghèo 
 

Kính gửi:  

 - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Sở Y tế; 

- Sở Tài chính. 
 

Sau khi xem xét Báo cáo số 63/BC-STC ngày 14/01/2020 của Sở Tài 

chính về việc hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo gia đình 

cận nghèo, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

như sau: 

1. Đồng ý hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế (BHYT) cho các đối tượng 

người thuộc hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều không bị thiếu hụt chiều bảo hiểm y 

tế, người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 

26/6/2012 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020 như Báo cáo trên. 

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chuyển số kinh phí thực 

hiện hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các đối tượng tại Quyết định số 1687/QĐ-

UBND ngày 30/8/2019 của UBND tỉnh sang Bảo hiểm xã hội tỉnh trước ngày 

25/01/2020 để thanh toán kinh phí hỗ trợ cấp thẻ. 

3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Y tế tham mưu bố trí kinh phí 

còn thiếu so với nhu cầu dự kiến trong năm 2020 từ nguồn giảm cấp lương kết 

cấu trong giá dịch vụ năm 2019 để thực hiện. 

4. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu cho 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng BHYT từ ngân sách 

tỉnh cho các đối tượng ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ BHYT theo 

Luật Bảo hiểm y tế trong năm 2020 để triển khai thực hiện từ năm 2021. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KTTH, TH, TT TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB).     

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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