
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐĂK HÀ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-VX            Đăk Hà, ngày       tháng      năm 2022 

V/v tăng cường công tác tuyên truyền, 

hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó 

khăn tham gia Bảo hiểm y tế 

 

      
       

          Kính gửi:                 

       - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

     - Các đoàn thể chính trị - xã hội huyện; 

                     - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

                 - Bảo hiểm xã hội huyện;  

                - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện Công văn số 2894/UBND-VX, ngày 31/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum, về việc tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ người dân có 

hoàn cảnh khó khăn tham gia Bảo hiểm y tế, Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như 

sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Bảo hiểm xã hội huyện và Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn: theo chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của đơn 

vị, địa phương  

 - Tổ chức hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp, nhằm nâng cao nhận 

thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về mục đích, ý 

nghĩa của chính sách Bảo hiểm y tế (BHYT). Tăng cường các giải pháp tuyên 

truyền, giải thích lý do kết thúc chính sách đóng Bảo hiểm y tế từ ngân sách nhà 

nước và vận động người dân chuyển sang tự đóng BHYT hộ gia đình để đảm bảo 

liên tục quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT, nhằm giảm bớt khó khăn khi ốm 

đau bệnh tật, góp phần ổn định cuộc sống và đảm bảo an sinh xã hội. 

- Tổ chức tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hộ 

kinh doanh, các hợp tác xã yêu cầu các đơn vị đóng BHXH, BHYT bắt buộc cho 

người lao động theo quy định và khuyến khích xem xét, sử dụng quỹ phúc lợi và 

nguồn tài chính hợp pháp khác của đơn vị để hỗ trợ đóng BHYT cho thân nhân của 

người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền để làm lan tỏa tính chia sẻ cộng đồng, 

tương thân, tương ái đến các doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng chung tay hỗ trợ kinh 

phí, giúp người dân có hoàn cảnh khó khăn tham gia BHYT; trước mắt tập trung hỗ 

trợ người dân không còn được ngân sách nhà nước đóng BHYT do thay đổi vùng 

theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ, người dân thuộc địa bàn các xã  khu vực III, II, xã đạt chuẩn nông thôn mới.  

2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - 

xã hội huyện 
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- Phối hợp công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tự nguyện 

tham gia BHYT cho cá nhân và gia đình; đồng thời, đóng góp hỗ trợ mua thẻ BHYT 

cho hội viên và con của hội viên có hoàn cảnh khó khăn, đang mắc bệnh hiểm 

nghèo... 

- Chủ động vận dụng các nguồn hỗ trợ của các tổ chức, các nhà hảo tâm để hỗ 

trợ kinh phí đóng BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người dân không 

còn được ngân sách nhà nước đóng BHYT do thay đổi vùng theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg, ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ, người dân 

thuộc địa bàn các xã  khu vực III, II, xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h); 

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT HĐND huyện (b/c); 

- LĐ UBND huyện; 

- LĐ, CV VP; 

- Lưu VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 
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