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V/v thực hiện chính sách bảo hiểm y tế 

 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg của  
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số 433/QĐ-UBDT của Ủy ban Dân tộc 

Tuyên Quang, ngày  30 tháng  6  năm 2021 

  

 

 Kính gửi: 

 

  

 

 

- Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, 

Tài chính, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Thông tin và Truyền thông; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Quyết định 

861/QĐ-TTg); Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc 

phê duyệt danh sách thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (gọi tắt là Quyết định số 433/QĐ-UBDT). 

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Văn 

bản số 821/SLĐTBXH-XH ngày 29/6/2021 về việc thực hiện chính sách bảo hiểm y 

tế theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc. 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

1. Thực hiện chính sách cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân tộc 

thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người 

đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định 

tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính và Quyết định 

số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc kể từ ngày 01/7/2021. 

2. Giao trách nhiệm: 

2.1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố và các đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh 

những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện quy định tại điểm 1 Văn bản này. 

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố rà soát, phân loại đối tượng không được hưởng chính sách 



BHYT từ ngày 01/7/2021 để thực hiện cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng 

khác đối với đối tượng được ngân sách nhà nước cấp. 

2.2. Sở Tài chính:  

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các ngành, cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách mua thẻ BHYT từ 

ngân sách nhà nước cho người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại mục 

1 văn bản này. 

2.3. Bảo hiểm xã hội tỉnh:  

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố rà soát, phân loại đối tượng không được hưởng chính sách BHYT 

từ ngày 01/7/2021 để thực hiện cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác đối 

với đối tượng được ngân sách nhà nước cấp và tuyên truyền vận động tham gia 

BHYT đối với người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp 

có mức sống trung bình và các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo BHXH các huyện thực hiện giảm thẻ BHYT của các đối tượng 

người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn ngoài các xã và các thôn quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết 

định số 433/QĐ-UBDT kể từ ngày 01/7/2021. 

- Thực hiện cấp thẻ BHYT bổ sung cho người dân tộc thiểu số đang sinh 

sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại các xã, thôn được bổ sung 

theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và QĐ số 433/QĐ-UBDT từ tháng 6/2021. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh 

về việc điều chỉnh thông tin trên thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng người dân tộc 

thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người 

đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo 

Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT. 

2.4. Sở Y tế: 

- Thông báo đến các cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo quyền lợi về khám, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với những trường hợp điều chỉnh thông tin trên thẻ 

bảo hiểm y tế của đối tượng người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và 

Quyết định số 433/QĐ-UBDT.  

- Phối hợp tuyên truyền vận động tham gia BHYT đối với người thuộc hộ 

cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình và 

các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh. 



2.5. Ban Dân tộc: Tham mưu, đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát 

xác định theo tiêu chí thôn đặc biệt khó khăn, các xã khu vực I, II, III trình 

Ủy ban Dân tộc và Chính phủ phê duyệt theo quy định. 

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị truyền 

thông của tỉnh thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền việc thực hiện các quy 

định tại Quyết định 861/QĐ-TTg và Quyết định 433/QĐ-UBDT và các quy định 

của Nhà nước về chính sách bảo hiểm y tế. 

2.7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện Quyết định 861/QĐ-TTg và 

Quyết định 433/QĐ-UBDT; tuyên truyền vận động tham gia BHYT đối với 

người thuộc hộ cận nghèo, hộ gia đình làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống 

trung bình và các hộ gia đình trên địa bàn.  

- Lập danh sách người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều 

kiện kinh tế - xã hội khó khăn và người đang sinh sống tại vùng có điều kiện 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tại các xã, thôn được bổ sung theo Quyết định 

số 861/QĐ-TTg và QĐ số 433/QĐ-UBDT gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để thực 

hiện chính sách BHYT từ tháng 6 năm 2021. 

- Thực hiện rà soát, phân loại đối tượng không được hưởng chính sách 

BHYT từ ngày 01/7/2021 để thực hiện cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng 

khác đối với đối tượng được ngân sách nhà nước cấp, tổng hợp gửi về Bảo hiểm 

xã hội tỉnh, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội trước ngày 10/7/2021. 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân huyện, 

thành phố và các cơ quan đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                       
- Thường trực Tỉnh ủy;            

- Thường trực HĐND tỉnh;    (báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP, PCVP UBND tỉnh; 

- Như trên; (thực hiện) 

- Phòng KGVX, TH (Huy); 

- Lưu: VT, KGVX (Giang). 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

  
 

 

 
 

 

 

Hoàng Việt Phương 
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