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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:           /UBND-LĐTBXH 

V/v thực hiện rà soát danh sách  

cấp thẻ BHYT năm 2020 của đối tượng bảo 

trợ xã hội, đối tượng NCC với cách mạng  

 

    Thanh Liêm, ngày        tháng        năm  

  

   Kính gửi:    - Phòng Lao động, TB&XH huyện; 

     - Bảo hiểm xã hội huyện; 

     - Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

                                         

   

 Sau khi xem xét báo cáo của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

về việc kiểm tra, rà soát, đối chiếu giữa danh sách đối tượng bảo trợ xã hội đang 

hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng của các xã, thị trấn do Phòng Lao động - Thương 

binh và Xã hội huyện quản lý với danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo 

trợ xã hội năm 2020 của các xã, thị trấn do Bảo hiểm xã hội huyện quản lý đã phát 

hiện một số đối tượng không có tên trong danh sách hưởng trợ cấp xã hội hàng 

tháng nhưng vẫn có tên trong danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã 

hội năm 2020. 

Để làm rõ lý do những đối tượng không có tên trong danh sách hưởng trợ 

cấp xã hội hàng tháng nhưng vẫn có tên trong danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế đối 

tượng bảo trợ xã hội năm 2020 và kịp thời cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế đối với 

những đối tượng bảo trợ xã hội đã chết, đối tượng bảo trợ xã hội đã chuyển sang 

hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội, đối tượng hưởng chế độ sai quy định và rà soát 

danh sách đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 thuộc đối tượng người 

có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng Huân 

huy chương, đối tượng Cựu chiến binh, đối tượng thanh niên xung phong, đối 

tượng dân quân tập trung, đối tượng theo Quyết định 62, Quyết định 142, Quyết 

định 290, Quyết định 49 của Chính phủ... 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện, Bảo hiểm xã hội huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

tốt một số nội dung sau: 

1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

a) Đối với trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối tượng bảo trợ xã hội 

năm 2020 

- Căn cứ vào danh sách những trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế đối 

tượng bảo trợ xã hội năm 2020 mà Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện gửi cho xã, thị trấn, UBND xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội kiểm tra, rà soát đối với từng đối tượng.  

- Lập báo cáo kèm theo danh sách đối tượng phải cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế, 

trong đó nêu rõ lý do cắt giảm của từng trường hợp. Trường hợp cắt giảm thẻ bảo 

hiểm y tế do đối tượng bảo trợ xã hội chết phải kèm theo giấy chứng tử. Trường 

hợp cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế do đối tượng bảo trợ xã hội đã chuyển sang hưởng 

trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội phải có bản sao quyết định hưởng trợ cấp tuất bảo 

hiểm xã hội hàng tháng hoặc xác nhận của Bảo hiểm xã hội huyện về đối tượng, 

thời điểm hưởng trợ cấp tuất bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trường hợp cắt giảm thẻ 
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bảo hiểm y tế do đối tượng hưởng chế độ sai quy định phải nêu rõ lý do tại sao 

không đúng đối tượng theo quy định mà vẫn đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế, trợ cấp 

xã hội hàng tháng. 

b) Đối với trường hợp được cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 thuộc đối tượng 

người có công với cách mạng, thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng 

Huân huy chương, đối tượng Cựu chiến binh, đối tượng thanh niên xung phong, 

đối tượng dân quân tập trung, đối tượng theo Quyết định 62, Quyết định 142, 

Quyết định 290, Quyết định 49 của Chính phủ 

- Căn cứ vào danh sách cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2020 của các đối tượng 

nêu trên mà Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện gửi cho xã, thị trấn, 

UBND xã, thị trấn chỉ đạo cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà 

soát đối với từng loại đối tượng, trình Lãnh đạo UBND xã, thị trấn ký duyệt danh 

sách đã rà soát. Đối với danh sách những đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 

2020 không đúng quy định phải cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế, yêu cầu nêu rõ lý do cắt 

giảm của từng trường hợp. Trường hợp cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế do đối tượng chết 

phải kèm theo giấy chứng tử. Trường hợp chuyển đến nơi cư trú mới phải nêu rõ 

chuyển đi từ thời gian nào, địa chỉ nơi cư trú mới chuyến đến. Trường hợp cắt giảm 

thẻ bảo hiểm y tế do đối tượng hưởng chế độ sai quy định phải gửi kèm theo bản sao 

quyết định của cơ quan có thẩm quyền về dừng hưởng trợ cấp hàng tháng. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện 

 Tổng hợp, báo cáo UBND huyện kết quả rà soát của UBND các xã, thị trấn đối 

với những đối tượng không còn đủ điều kiện được cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 2020. 

 3. Bảo hiểm xã hội huyện 

Phối hợp, cung cấp danh sách đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế năm 

2020 của các đối tượng bảo trợ xã hội, đối tượng người có công với cách mạng, 

thân nhân người có công với cách mạng, đối tượng Huân huy chương, đối tượng 

Cựu chiến binh, đối tượng thanh niên xung phong, đối tượng dân quân tập trung, 

đối tượng theo Quyết định 62, Quyết định 142, Quyết định 290, Quyết định 49 của 

Chính phủ, các hồ sơ có liên quan để Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

huyện, UBND các xã, thị trấn rà soát, cắt giảm kịp thời các đối tượng hưởng sai 

chế độ thẻ bảo hiểm y tế (nếu có). 

 Nhận được công văn này, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn kịp thời triển khai 

thực hiện. Trong quá trình rà soát, nếu để sót đối tượng không đủ điều kiện mà vẫn 

được cấp thẻ bảo hiểm y tế thì Ủy ban nhân dân xã, thị trấn tự chịu trách nhiệm nộp 

trả ngân sách Nhà nước số kinh phí đã mua thẻ bảo hiểm y tế cấp cho đối tượng sai 

quy định. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn gửi báo cáo kết quả rà soát kèm theo danh 

sách đối tượng đề nghị cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế về Ủy ban nhân dân huyện (qua 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện - đồng chí Đỗ Thị Hương Huyền, 

cán bộ kế toán tiếp nhận, tổng hợp) chậm nhất vào ngày 20/10/2020./. 

 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như trên kính gửi; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 
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