
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /SLĐTBXH-BTXH Lạng Sơn, ngày 03 tháng 4  năm 2020 

V/v hướng dẫn liên ngành cấp thẻ 

BHYT cho đối tượng được Ngân sách 

Nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng 

BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

 

Kính gửi:  - Các Sở: Tài chính; Y tế; 

- Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lạng Sơn 

 

Thực hiện Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động – 

Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y 

tế do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội quản lý và sự chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số 956/VP – KGVX ngày 24/02/2020 về việc triển khai Thông 

tư số 30/2019/TT-BLĐTBH.  

Căn cứ Công văn số 1253/VP-KGVX, ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh 

V/v rà soát, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng tại các đơn vị hành chính 

mới sau khi sáp nhập. Để UBND các huyện, thành phố có căn cứ triển khai thực 

hiện việc cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được Ngân sách Nhà nước đóng và 

hỗ trợ mức đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn được kịp thời và theo đúng ý kiến 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Dự thảo Hướng 

dẫn liên ngành gửi các cơ quan trên xem xét. 

Nội dung cơ bản theo ý kiến đóng góp ý kiến của các đơn vị tại cuộc họp 

ngày 09/3/2020, ngoài ra có một chút chỉnh sửa tại phần đánh dấu và bỏ phần 

thực hiện cấp thẻ BHYT cho các xã, thôn sáp nhập không cùng loại (phần này 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp với các cơ 

quan rà soát tổng hợp kinh phí và báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo và sẽ thực hiện 

sau). 

(Dự thảo Hướng dẫn liên ngành kèm theo) 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan trên xem xét và 

có ý kiến gửi về Sở Lao động-Thương binh và Xã hội trước ngày 08/4/2020 để 

tổng hợp và ký ban hành./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CPVP Sở ; 

- Các Phòng : KH-TC; BTXH ; 

- Lưu: VT, BTXH.                                                                                                         

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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