
ĐIỂM BÁO 

Nguồn: Công an Thanh Hóa 

Ngày đăng: 05/11/2020 
Mục: Tin tức 

Công an các đơn vị phối hợp với Bưu điện khẩn trương rà soát thông tin dữ liệu dân cư 
bằng phần mềm máy tính 

Đề án hoàn thiện dữ liệu Quốc gia về dân cư, tiến tới làm thẻ căn cước gắn chip cho công dân 
đang được gấp rút hoàn thiện. Đây là một bước nhảy vọt lớn về mặt cải cách hành chính, 
mang màu sắc hiện đại hóa, công nghệ hóa vô cùng rõ nét tại Việt Nam. Thời gian lúc này là 
vàng bạc, tiến độ đề ra buộc những cán bộ Công an các cấp phải vào cuộc với tinh thần phục 
vụ cao nhất.. 

Sau một thời gian mời thầu, Liên doanh Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam - Công ty CP Đầu 
tư Thương mại và Phát triển công nghệ FSI đã trúng thầu với giá 389,051 tỷ đồng, liên quan 
tới công tác xây dựng dữ liệu Quốc gia về dân cư. Ngay khi trúng thầu, Bưu điện đã tích cực 
kết hợp với lực lượng Công an các cấp tích cực triển khai, lâp đặt phần mềm, đường dây dẫn 
truyền dữ liệu để tiến hành hoàn thiện hệ thống dữ liệu Quốc gia về dân cư. 

 

Công an xã Yên Dương phối hợp với Bưu điện huyện Hà Trung rà soát thông tin dữ liệu dân 
cư bằng phần mềm máy tính 

Tại Công an các đơn vị địa phương, công tác phân công công việc cho cán bộ đã được tiến 
hành quyết liệt, các đơn vị xã và thị trấn nhanh chóng triển khai máy tính đến đấu mối với 
đường dây dữ liệu, bước đầu tiến hành rà soát đối chiếu kho dữ liệu dân cư. Công an các xã, 
phường, thị trấn đã nhanh chóng cử cán bộ xuống bưu điện, cùng phối hợp hoàn thiện dữ liệu. 

Với mong muốn đạt kết quả cao nhất, các cán bộ chiến sĩ đã tăng cường làm thêm giờ, khung 
thời gian đã được kéo dài từ 7h sáng đến 22 giờ tối! Khối lượng công việc lớn, cán bộ một số 
xã tiến hành thay ca cho nhau, với phương châm "người nghỉ nhưng máy không nghỉ", số 
lượng hồ sơ được rà soát, kiểm tra đã liên tục được tăng lên góp phần hoàn thiện hệ thống dữ 
liệu Quốc gia về dân cư và là tiền đề để xây dựng hoạt động quản lý nhà nước về dân cư theo 
hướng hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính 
cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, 
góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực của đời sống 
xã hội./. 

Tác giả: Minh Phương 

  



Nguồn: Báo Hậu Giang 

Ngày đăng: 05/11/2020 
Mục: Xây dựng Đảng 

Tiện lợi cho dân, giảm áp lực cho cơ quan nhà nước 

Được triển khai và thực hiện từ cuối năm 2019, việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục 
hành chính (TTHC) qua hệ thống bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh đã và đang mang 
lại nhiều kết quả tích cực. 

 

Việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích bước đầu phát 
huy được hiệu quả. 

Tiết kiệm và tiện lợi 

Chỉ hơn 7 giờ sáng, nhưng tại Bưu điện văn hóa xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, đã có 
khá đông người dân trên địa bàn đến đăng ký làm các TTHC về lĩnh vực đất đai, đăng ký cấp 
bản sao trích lục hộ tịch, cấp phép xây dựng, đăng ký hộ kinh doanh… Chị Nguyễn Thị Tuyết 
Lan, ở ấp Phước Long, xã Đông Phước A, huyện Châu Thành, tâm sự: “Vừa rồi, tôi có đến 
Bưu điện văn hóa xã để đăng ký cấp lại bản sao trích lục hộ tịch, tuy là lần đầu tiên đến đăng 
ký làm TTHC qua bưu điện, nhưng tôi cảm thấy rất hài lòng. Vì thủ tục được tiếp nhận nhanh 
chóng, không phải xếp hàng hay chờ đợi. Ngoài ra, khi thủ tục được giải quyết xong, sẽ có 
nhân viên bưu điện mang đến tận nhà, giúp tôi tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại”. 

Là đơn vị thực hiện thí điểm chuyển giao tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC từ UBND xã 
sang Bưu điện văn hóa xã đầu tiên trên địa bàn huyện, hiện nhân viên Bưu điện văn hóa xã 
Đông Phước A đang được hướng thực hiện tiếp nhận một số lĩnh vực TTHC đơn giản. Ông 
Quách Thanh Bình, Giám đốc Bưu điện huyện Châu Thành, chia sẻ: “Dù mới thực hiện 
chuyển giao chưa đầy 1 năm, nhưng thời gian qua, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết 
TTHC tại Bưu điện văn hóa xã Đông Phước A thực hiện khá hiệu quả. Cán bộ “Một cửa” của 
địa phương đang hướng dẫn nhân viên bưu điện tiếp nhận 6 lĩnh vực như trích lục tàng thư, 
đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, làm chứng minh nhân dân… Tuy nhiên, do có nhiều 
TTHC muốn giao trả tại nhà, phải được người dân ký tên trực tiếp, nên thời gian qua việc 
chuyển trả kết quả vẫn chưa được nhiều”. Hiện trung bình mỗi tháng, Bưu điện văn hóa xã 
Đông Phước A thực hiện trả kết quả giải quyết TTHC được khoảng 30 hồ sơ. 

Còn trên địa bàn huyện Vị Thủy, việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC cũng được 
chuyển giao từ UBND xã Vị Thắng sang Bưu điện văn hóa xã, bà Phương Thị Kim Quyên, 
Giám đốc Bưu điện huyện Vị Thủy, chia sẻ: “Từ khi chuyển giao, cơ sở vật chất đã được tận 



dụng tối đa, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân không phải đi xa khi hồ sơ được tiếp nhận 
tại chỗ, trả tại nhà. Ngoài đơn vị thí điểm chuyển giao là xã Vị Thắng, đối với các xã, thị trấn 
còn lại, chúng tôi đã có kế hoạch chuyển giao từ từ để đạt mục tiêu đề ra”. 

Gỡ khó để phát huy hiệu quả 

Việc chuyển giao tiếp nhận, trả kết quả giải quyết TTHC từ UBND các cấp sang bưu điện, đã 
và đang thực hiện tốt chủ trương tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy các cơ quan hành chính 
nhà nước, đơn vị sự nghiệp. Đồng thời, cũng góp phần đẩy mạnh cải cách TTHC, đẩy mạnh 
xã hội hóa các dịch vụ hành chính công, mang lại lợi ích và tạo thuận lợi nhiều hơn cho người 
dân, doanh nghiệp.  Việc chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết TTHC trên tất cả các lĩnh vực sẽ do nhân viên bưu điện thực hiện. Khi có đủ điều kiện 
cần thiết, sẽ chuyển vị trí đặt bộ phận một cửa các cấp tại trụ sở bưu điện để việc thực hiện 
TTHC của tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực hiện thống nhất thông qua hệ thống bưu 
điện. 

Mặc dù việc chuyển giao thời gian qua đã mang lại những hiệu quả nhất định, tuy nhiên để 
phát triển đúng định hướng đề ra, cũng cần sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành 
nhằm từng bước gỡ khó. Ông Trịnh Khởi Nghĩa, Giám đốc Bưu điện huyện Châu Thành A, 
bộc bạch: “Việc chuyển giao đã tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức tiết kiệm chi phí, thời gian 
cũng như hạn chế được nhũng nhiễu trong việc làm TTHC. Ngoài những hiệu quả đạt được, 
hiện nay vẫn còn nhiều khó khăn như đây là phương thức mới chưa được tuyên truyền sâu 
rộng, nên nhiều người dân chưa biết đến nhiều. Riêng về nhân viên bưu điện hiện chỉ được 
cầm tay chỉ việc, chưa tham gia lớp tập huấn nào, vì vậy việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 
TTHC chưa phát triển đúng định hướng đề ra”. 

Bưu điện huyện Châu Thành A là một trong những đơn vị được thực hiện chuyển giao tiếp 
nhận và trả kết quả giải quyết TTHC từ UBND huyện sang Bưu điện huyện khá sớm trên địa 
bàn tỉnh. Tính đến nay, tại đơn vị hiện đang tiếp nhận khoảng 48 loại TTHC thuộc các lĩnh 
vực như đất đai, tư pháp - hộ tịch, kinh doanh, cấp phép xây dựng… Trong 9 tháng của năm 
2020, tại đây đã tiếp nhận hơn 8.141 TTHC nộp trực tiếp và 411 TTHC nộp qua bưu chính. 
Trong đó, chỉ có khoảng 88 TTHC được chuyển trả qua bưu chính. 

Ông Phan Văn Hanh, Giám đốc Bưu điện tỉnh, cho biết: “Chúng tôi đã có kế hoạch đến năm 
2025 sẽ chuyển giao 100% bưu điện, thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải 
quyết TTHC. Tuy hiện nay, toàn tỉnh chỉ mới chuyển giao được 11 điểm, nhưng được người 
dân rất ủng hộ vì qua đây, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Để phát huy hiệu quả theo 
đúng định hướng đề ra, chúng tôi đã trình UBND tỉnh sơ kết 1 năm triển khai Kế hoạch 1348 
giữa UBND tỉnh và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam, nhằm nhìn lại hiệu quả và khó khăn”. 

Căn cứ Kế hoạch 1348 giữa UBND tỉnh Hậu Giang và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam
về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích trên
địa bàn tỉnh Hậu Giang, từ cuối năm 2019 đến nay toàn tỉnh đã có 11 điểm đã thực hiện
chuyển giao. Cấp huyện, thị xã có UBND huyện Châu Thành A và thị xã Long Mỹ; cấp
xã, phường, thị trấn có phường I (thành phố Vị Thanh), xã Vị Thắng (huyện Vị Thủy),
xã Đông Phước A (huyện Châu Thành), xã Tân Thành (thành phố Ngã Bảy), xã Phương
Bình và thị trấn Búng Tàu (huyện Phụng Hiệp), xã Long Trị (thị xã Long Mỹ). 

  

Bài, ảnh: MỸ XUYÊN 

  



Nguồn: CTT Quảng Ninh 

Ngày đăng: 05/11/2020 
Mục: Tin hoạt động tỉnh 

Quảng Ninh dẫn đầu toàn quốc về cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ 
công quốc gia 

Theo tin từ Sở Thông tin và Truyền thông, tính đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh đã cung 
cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia 494/1.725 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 (đạt 
khoảng 30%). Kết quả này đã đưa Quảng Ninh trở thành địa phương cung cấp nhiều nhất về 
dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia. 

 
 

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hướng dẫn công dân thực hiện các thủ tục 
hành chính mức độ 3, 4. 

Trong đó, tập trung vào các lĩnh vực như: Đầu tư, xúc tiến thương mại, tài nguyên môi 
trường, lao động việc làm, y tế, công thương, giao thông vận tải… Việc đưa các dịch vụ công 
trực tuyến lên Cổng dịch vụ công quốc gia đã giúp người dân, doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ 
giải quyết thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi, không giới hạn về khoảng cách địa lý và thời 
gian giải quyết. Đồng thời, người dân, doanh nghiệp có thể tra cứu quá trình giải quyết hồ sơ 
thông qua mã số biên nhận và có thể nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. 
 
Trong năm 2021, tỉnh Quảng Ninh sẽ tập trung tái cấu trúc quy trình, cắt giảm, đơn giản hóa 
thủ tục hành chính làm cơ sở xây dựng, hoàn thiện dịch vụ công trực tuyến để tích hợp, cung 
cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Mục tiêu của tỉnh đặt ra là phấn đấu tích hợp 100% dịch 
vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lên Cổng dịch vụ công quốc gia để tạo thuận lợi nhất cho 
người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết thủ tục hành chính. 

Hoàng Nga 

 

  



Nguồn: CTT Lào Cai 

Ngày đăng: 04/11/2020 
Mục: Xây dựng Đảng 

Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số tại các xã đã hoàn thành nông thôn mới – 
những vấn đề đặt ra 

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát của HĐND và 
sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, tính đến 30/6/2020, ước tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 
toàn tỉnh đạt được 97,13%.  

Lào Cai là một tỉnh miền núi, biên giới là nơi cư trú của 25 dân tộc anh em chung sống. Là 
một tỉnh có địa hình chia cắt phức tạp, đời sống kinh tế, xã hội của người dân nơi đây còn 
nhiều khó khăn. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự giám sát của 
HĐND và sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, toàn tình Lào Cai đã có 59 xã đạt chuẩn 
Nông thôn mới (NTM)/143 xã (sau khi điều chính địa giới còn lại 54 xã đạt chuẩn NTM/127 
xã). Trong đó năm 2019 có 7 xã đạt NTM, năm 2020 có thêm 7 xã NTM (vượt 1 xã so với chỉ 
tiêu đề ra). Đồng thời, Lào Cai đã chỉ đạo thực hiện có hiệu quả những chính sách về an sinh 
xã hội cho đồng bào các dân tộc thiểu số, trong đó có chính sách về về bảo hiểm y tế (BHYT). 
Những năm qua, số người tham gia BHYT tăng theo từng năm. Tính đến 30/6/2020, ước tỷ lệ 
bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh đạt được 97,13%. Việc đóng BHYT của đồng bào dân tộc 
thiểu số tại các xã vùng II (xã đạt chuẩn nông thôn mới) và xã vùng III, thôn đặc biệt khó 
khăn do ngân sách nhà nước đảm bảo theo Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của 
Thủ tướng Chính phủ về đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn.  

Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách BHYT đã được các cơ quan, đơn vị và UBND các 
huyện, thành phố, thị xã chủ động triển khai trên địa bàn, bằng nhiều hình thức phong phú, đa 
dạng: Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; qua các hội nghị; hội thảo; qua 
các bản tin nội bộ của các ngành, các huyện, thành phố, thị xã... đảm bảo phù hợp với từng 
nhóm đối tượng. Thông qua công tác tuyên truyền đã nâng cao nhận thức của người dân tham 
gia BHYT, chế độ, quyền lợi, chính sách BHYT của người dân được bảo đảm. Công tác tập 
huấn, bồi dưỡng cho cán bộ phụ trách công tác BHYT tại các xã (chuyên viên văn hóa – xã 
hội tại các xã, phường, thị trấn), cho những người tham gia làm đại lý BHYT được ngành 
BHXH coi trọng. Từ năm 2019 đến 30/10/2020, trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gần 300 Hội nghị 
tuyên truyền, trang bị kiến thức kỹ năng tuyên truyền cho đại lý thu và cán bộ tuyên truyền về 
BHYT. 

 

Đoàn khảo sát Bảo hiểm y tế của Ban Dân tộc HĐND tỉnh tại Bát Xát. 



Số người tham gia BHYT tại tỉnh Lào Cai là 712.350 người, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế  đạt 
97,13%. Trong đó, số thẻ BHYT đã cấp người người DTTS là 288.637 người, với kinh phí là 
114.546 triệu đồng; còn lại là các đối tượng khác. Số người tham gia BHYT hộ gia đình là 
53.176 người (bao gồm cả người dân tộc thiểu số ở xã vùng I đã ra khỏi vùng khó khăn). 
Tổng số trẻ em được cấp thẻ BHYT miễn phí là 91.359 người. Việc vận động người dân tham 
gia BHYT tự nguyện được tích cực trỉn khai. Tính đến 6/2020, toàn tỉnh có 49 đại lý thu, tổng 
số điểm thu là 243, tổng số nhân viên đại lý thu là 291 người, trong đó: (Đại lý thu Bưu điện 
tỉnh có 75 điểm thu với 120 nhân viên; Đại lý thu các xã, phường, thị trấn có 57 điểm thu với 
60 nhân viên; Đại lý thu Hội nông dân có 111 điểm thu và 111 nhân viên). Hệ thống đại lý thu 
trên địa bàn tỉnh đã bao phủ 107/164 xã phường, mỗi điểm thu luôn được bố trí ít nhất một 
nhân viên thường trực tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến tham gia. Những xã còn 
lại không có đại lý thu BHYT hầu hết thuộc xã đặc biệt khó khăn, người dân đã được ngân 
sách nhà nước hỗ trợ mua thẻ BHYT. Hiện nay, ngành bảo hiểm đã triển khai thực hiện giao 
dịch điện tử đối với thủ tục cấp mới, cấp lại, cấp đổi thẻ BHYT và dịch vụ công trực tuyến đối 
với thủ tục cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng, gia hạn thẻ BHYT theo hộ gia đình; nhận thẻ 
BHYT qua dịch vụ bưu chính công ích. Ngoài ra, người dân có thể trực tiếp đến bộ phận tiếp 
nhận của BHXH để nộp hồ sơ cấp lại, cấp đổi và nhận kết qủa. Nhìn chung, công tác cấp, đổi 
thẻ BHYT được thực hiện theo đúng Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH 
Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo 
hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT. Trong đó, cấp mới 
thẻ BHYT không quá 05 ngày, cấp lại do thay đổi thông tin không quá 03 ngày, cấp lại thẻ do 
mất, mờ thông tin được thực hiện trong ngày. 

Việc thực hiện các chính sách BHYT trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua được các cấp, các 
ngành quan tâm thực hiện, trong đó có chế độ chính sách về BHYT cho đồng bào dân tộc 
thiểu số tại các xã đã hoàn thành NTM. Hoạt động triển khai BHYT cho đồng bào các DTTS 
tại các xã hoàn thành NTM thuộc xã khu vực II được triển khai kịp thời, đúng quy định đáp 
ứng tốt việc chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng tham gia BHYT theo đúng quy định, góp 
phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. Hệ thống bán BHYT cho người dân 
được đặt tại các xã đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi có nhu cầu mua thẻ BHYT. 
Ngành Bảo hiểm tỉnh đã không ngừng cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ 
thông tin được tăng cường góp phần giảm thời gian thực hiện các thủ tục hồ sơ về thẻ BHYT 
và KCB BHYT, hạn chế phiền hà cho người bệnh và nhân dân. Việc thực hiện cấp mã định 
danh cho người dân đã giúp việc cấp thẻ BHYT được thuận lợi, tránh được tình trạng chồng 
chéo. Việc thực hiện liên thông các thủ tục hành chính trong đăng ký khai sinh, đăng ký 
thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, đã tạo điều kiện cho trẻ em ngay khi 
được khai sinh đã được cấp thẻ BHYT, tránh được tình trạng sai sót về thông tin trên thẻ và 
bỏ sót đối tượng. Việc thực hiện thông tuyến khám chữa bệnh tại tuyến huyện và cho phép 
một số phòng khám khu vực được chuyển tuyến đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân 
tham gia khám chữa bệnh BHYT được thuận lợi. 

Tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn một số tồn tại gây khó khăn cho công tác BHYT tại các xã đã 
đạt chuẩn NTM, đó là: Tại một số xã khu vực II đã hoàn thành Chương trình NTM,  tỷ lệ bao 
phủ BHYT thấp, điển hình như xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng tỷ lệ 90,8%; xã Tân An huyện 
Văn Bàn tỷ lệ 91%. Người dân tộc thiểu số tại các xã khu vực I xã đạt nông thôn mới, hiện 
nay do không được ngân sách nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế miễn phí, người dân phải mua 
BHYT hộ gia đình nên hàng năm số lượng người tham gia bảo hiểm y tế bị giảm và tỷ lệ bao 
phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn sẽ khó khăn trong việc hoàn thành chỉ tiêu Trung ương giao 
hàng năm; Việc chuyển thẻ BHYT đến tay người dân tại một số xã hiện nay còn chậm; một 
bộ phận người dân tộc thiểu số chưa quan tâm đến việc lấy thẻ khi có thông báo mà chỉ đến 
khi có bệnh cần thẻ BHYT, nên không phát hiện được sai sót về thông tin trên thẻ để điều 
chỉnh kịp thời. Một bộ phận người dân tộc thiểu số tại các xã khu vực I chưa tham gia mua thẻ 
BHYT tự nguyện; đến thời điểm 6 tháng đầu năm 2020 mới vận động được 7.649 người tham 
gia tham gia mua thẻ BHYT tự nguyện, còn 6.436 người chưa tham gia. Bên cạnh đó, đối 



tượng người có thu nhập trung bình làm nông nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp theo quy định 
của Nghị định số 146/2018/NĐ – CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ về quy định chi tiết và 
hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế sẽ được hỗ trợ tối thiểu 
30% mức đóng bảo hiểm y tế. Nhưng hiện nay, quy định này chưa được triển khai trên địa 
bàn (chủ yếu triển khai việc bán thẻ BHYT hộ gia đình). Bởi Ngành Lao đông, Thương binh 
và Xã hội của tỉnh  chưa thực hiện điều tra hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo Thông tư số 02/2016/TT – BLĐTBXH, 
ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về hướng dẫn quy trình xác định hộ 
gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 
giai đoạn 2016 -2020 để thực hiện hỗ trợ cho các đối tượng này khi mua BHYT tự nghuyện. 

Để bao phủ BHYT đến 100% người dân trên địa bàn tỉnh, cần có những giải pháp đồng bộ, 
căn cơ để người dân tích cực tham gia BHYT. Trước hết đó là sự vào cuộc của các cấp chính 
quyền, nhất là đối với những xã vùng I, vùng II (theo quy định của Chính phủ) đã đạt chuẩn 
NTM, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách BHYT đến với người dân. Sở Lao 
động và Thương binh xã hội hàng năm chỉ đạo thực hiện điều tra hộ nghèo gắn với điều tra hộ 
gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình 
theo Thông tư số 02/2016/TT – BLĐTBXH, ngày 25/3/2016 của Bộ Lao động Thương binh 
và Xã hội để làm cơ sở cho các hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung 
bình ít khẩu được hưởng hỗ trợ bảo hiểm y tế bằng 30% theo đúng quy đinh tại Nghị định số 
146/2018/NĐ – CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ. Tỉnh cần có chính sách hỗ trợ BHYT hộ 
gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình thêm 20% để đối tượng này 
được hưởng mức hỗ trợ là 50% khi mua BHYT, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội 
đối với người dân tại các xã hoàn thành NTM, từ đó điều kiện cho người dân tộc thiểu số tiếp 
cận dần với việc cắt giảm chính sách khi ra khỏi vùng khó khăn và đặc biệt khó góp phần 
nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn./.  

Ngô Quyền - Phó Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh 

 

 


