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UY BAN NHAN DAN

CONG IIOA xA HO! CIlU NGHIA VIT NAM

TINI-1 NGHC AN

Thc lp - Tiy do - Hinh phüc

So: /UBND-KT
V/v hoàn thin dt lieu thành viên h
gia dInh; lp danh sách tang, giãm
dôi tuçmg tham gia BHYT.

Nghç An, ngày.?j tháng j nàm 2018

KInh giri:
- Bão him xâ hi tinh Ngh An;
- Buu din tinh Ngh An;
- Uy ban nhân dan các huyn, thãnh ph, thj xã.
Thrc hin Ludt so^ 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 cüa Quc hOi sira dôi, bô
sung mt s6 diu Ludt bão him y t (BHYT); Nghj djnh s6 105/2014/ND-CP
ngày 15/11/2014 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và huâng dn mt so diêu cüa
Ludt BHYT; Thông tu so 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 cüa lien Bô
Y té - Tài chInh hixmg dn thirc hin BHYT; Quyt djnh s6 595/QD-BHXH ngày
14/4/2017 cüa Tong Giám dc bão him x5 hi (BHXH) Vit Nam ban hành quy
trInh thu BHIXH, BHYT, bào him that nghip (BHTN), bào him tai nn lao
dng (BHTNILD), bnh ngh nghip (BNN); quãn 1 s BHXH, the BHYT, Cong
van s6 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 cüa BHXH Vit Nam veA vic hiiOng dan
vic hoàn thin dü lieu thành Vi en Ho gia dInh, kinh phi h6 trçi UBND xà l.p
danh sách và vic tham gia BHYT h6 gia dInh;
D& tip tue day manh câi each thu tiic hành chInh, hoàn thin ca sâ dtr 1iu
thành viên h6 dInh lam cci s& tin tth cp s BHXH, the BHYT din tü, nâng
cao chat luçing, hiu qua trong vic quãn l di trnng và thirc hin chInh sách
BHXH, BHYT, chäm soc sue khôe ytê cho ngui dan trén dja bàn,

Uy ban nhân dan tinh giao:
1. Bào him xã hi tinh Ngh An.
- Chü trI, phéii hop vOi các Co quan, don vi lien quan tip tiic thirc hin t&
cong tác tuyên truyên ye miic dIch, nghTa cüa vic xây dimg co s d'fr lieu thành
viên h6 gia dInh; cong tác cp ma s6 BHXH d8 cp the BHYT cho nguôi tham
gia;
- Chi dto BHXH các huyn, thành ph, thj xâ to^ chuc tp hun, huóng d.n
Uy ban nun dan cp xã lp danh sách tang, giàm ngithi tham gia BHYT, danh
sách bin dng thành viên h gia dInh;
- Kip thii cp kinh phi chi lp danh sách tham gia BHYT quy djnh ti Diu
19 Thông tu lien tjch so^ 41/2014/TTLT-BYT-BTC cüa lien B6 Y tê - Tâi chInh
và huâng dn tai Cong v.n so^ 2888/BHXH-BT ngày 03/8/2018 cüa BHXH Vit

Nam ve^ vic hoân thin dtr 1iu thânh viên h6 gia dInh; kinh phi ho trcl UBNI) xô
lp danh sách tham gia BHYT.
- Theo dOi tin d6 thrc hin; chü dng ntm bat các vithng mac, khó khãn,
báo cáo Uy ban nhân dan tinh và BI-IXH Vit Nam de chi dao kip thii.
2. Biru din tinh Ngh An.
- Chi dao, huàng dn Bu'u diên các huyên, thành ph& thj xä ph& hçp chat
chê UBND cp xa và BHXH dp huyn trin khai thixc hin có hiu qua vic cap
nht bin dng thành vien h gia dInh; cp nht tang, giãm ngthi tham gia BHYT
theo diing quy djnh;
- Chu.n bj dy dü diu kin ve ca sâ 4t ch.t, ha tng cong ngh thông tin
và nhân lu'c dam bão hoàn thành t& nhiêm vu;
Kip thai báo cáo BI-IIXH tinh kt qua thirc hin, d8 xut kin nghj các giâi
pháp d tháo ga khó khan vuang mac.
-

3. UBNID các huyn, thành ph& thj xã: Chi dao các phông, ban, dan vi trrc
thuc có lien quan; TJBND cp xã chii dng phi hgp vói ca quan BHXH và Buu
din các huyn, thânh ph& thj xâ to- chrc thirc hin mt s6 ni dung sau:
Hang tháng 1p danh sách tang, giãm ngi.thi tham gia BHYT, danh sách
bin dng thành viên ho gia dInh, chuyn Buu din huyn d8 cp nht kip thai vào
phân mêm quàn 1 h6 gia dInh;
-

- T chüc thuc hin cong tác tuyên truyn v mic dIch, ' nghia cüa vic
tham gia BHYT ho gia dInh de^ nguôi dan hiu và chü dng tham gia; huàng dan
h6 gia dInh kê khai thông tin dy dü, chInh xác ve^ thành viên trong h;
- Tip nh.n và str dpg kinh phi chi 14p danh sách tham gia BHYT trên dja
bàn theo dung quy djnh./.

Noi nhân:
- Nhu trén;
- BHXH Viêt Nam;
- Chü tich UBND tinh;
PCT LE Minh Thông;
- Báo Ngh An; Dài PTTH;
- CVP, PVP (VX) UBND tinh;
- Lifu: VT, KT
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