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BÁO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẢO HIỂM XĂ HỘI HUYỆN SÔNG HINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
, 

Số: /1 Vể /BH›c:H Sông Hz'nh, ngày 18 tháng 3 năm 2021 V/V phôi hợp tuyên chính Sách BHYT tại 
Các thôn, buôn đã hoàn thàrlh chương trình 135, 

xă đạt chuẩn nông thôn mới và hộ gia đình thoát hộ 
nghèc, gậm ĩì èo năln 2021 

PHÓNG VẢNHÓ& Titfìơẻ ` ỉlNH.S0NG HINỈĨ
1 

^r Sói ________ ___________________ __ Kính gứi: Chủ tịch UBND các Xã: Đức Bình Đôngĩ Sơn Giang, 
NgÓyIƠ__ưcLjzíẮ ________ __ Ea Bar, Ea _Ly, Đức Bình Tây Và Thị Trân Hai Riêng. 

Chuy 
_. 

_ ,_ Căn Cứ C^ g Văn Số 6479/ỈJBND-KGVX ngày 31/12/2020 của UBND tính L”” “° 
hạn chính sách BHYT năm 2021 cho người dân tộc thiểu số, người Sính Sống Vùng đặc biệt khó khăn (ĐBKK), Xã bãi ngang Ven biển, hộ gia 

đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo và Công văn số 1557/IJBND ngày 31/12/2020 
của UBND huyện Sông I-lính về việc cấp, gia hạn thẻ BHYT năln 2021, từ ngày 
01//O1/2021 người kính đang sinh Sống tại vùng đặc biệt khó khăn đã hoàn vthành chương trình 135 Và đạt Chuân nông thôn mới gôm: Xã Ea Bar, Thôn Suôi Bìêu (Xă Sơn Giang), Thôn Bình Giang và Buôn Thung (Xã \Đức Bình Đông) Và Thôn Má Vôi (xã Đức Bình Tây) không còn được hỗ trợ thé BHYT. Đồng thời đối tượng 
thoát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 Vớí số lượng rất lớn. 

Qua phổi hợp, tuyên truyền Vận động từ ngày 01/O1/U2021 đến nay Vẫn Còn 
948 người kĩnh thuộc Xã đạt chuẩn nông thôn mới và thôn, buôn hoàn thành chương 
trình 135 chưa tham gia BHYT; Còn 815 người thoát hộ nghèo, hộ Cận nghèo Chưa tham gia BHYT, Cụ thể: 

Stt Tên xã, thị trấn Người kinh Thoát HN Thoát CN 
(DK) chưa tham chưa tham chưa tham gia 

gia BHYT gia BHYT BHYT 
1 Xã Ea Bar 3 88 179 
2 Xã Đức Bình Đông 450 6 93 
3 Xã Sơn Giang 110 7 56 
4 Thị trấn Haì Riêng 

Q 

66 354 
5 Xã Ea Ly 43 
6 Xã Đức Bình Tây 11 

Cộng 948 79 736 
(danh Sách chỉ tiết được chuyến vào Email czẵa Các xã, thị trấn) 

Để đám bảo quyền IỢỈ cho người dân được tham gia BHYT Iíên t1_lC, không bị ngắt quãng, đảm báo quyền IỢỈ của người dân, góp phần giữ Vững tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bản huyện, BHXH huyện đề nghị UBND Các Xã, thị trấn 
phối hợp thực hiện một Số nội dung Sau: sà



Ì 

i 
1. Thực hiện thông báo trên hệ thống phát thanh của xã để ngượi dân thuộc 

Các đội tượng trên biêt, đăng ký tham gia BHYT hộ gia định kịp thời. Động thời, chỉ 
đạo các trưòng thôn, buôn, khu phố thông báo cho từng hộ dân thuộc đổi tượng trên 
được biết (theo danh Sách chỉ tiết gửi kèm) đề đăng ký tham gia BHYT hộ gia đình 
kịp thời, không để bị ngắt quãng. 

2. BHỀGI huyện tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biển, tư Vấn Ìrực tiếp tại 
trụ SỞ thôn Bình Giang, Xã Đức Bình Đông và trụ SỞ Xã Ea Bar đê người dân năm 
bãt thông tin Và đăng ký nộp tiên tham gia BHYT liên tục theo hộ gia đình. 

Để hội nghị đạt, kết tốt, BHXH huyện đề nghị chủ tịch UBND xã Đức Bìnlì 
Đông Và Xã Ea Bar phôi hợp chỉ đạo một Sô nộị dung Sau: 

- Thông báo cho trường thôn h_ịểt thông tin Vể những nộị dung trên, cử Cán bộ 
phụ trách Cùng Vớí Trướng thôn phôi hợp Vớị BHXH huyệlì 1ập...danh Sách đại diện 
hộ~gịa định để tham gia hội nghị tuyên truyên, phổ biển chính Sáclì BHYT. (zlĩeo 
mâu đính kèm) 

- Chị đạo Trưởng thôn mời đại diện hộ gia đình tham gia hội nghị (theo lịch 
đính kèm 

Lưu- ý: thông bỊễìO,ChOI<ĨạỈ diện hộ gia định hiết trước thời gian tổ Chức Ììộì 

nghị ít nhât 02 ngày đê Săp Xêp thời gian tham dự đây đủ. 

BHXH huyện Sông Hinh đề nghị UBND các Xã, thị trấn phổi hợp thực hiện 
tôt các nội dung trên đê đảm báo quyên lợi BHYT của người dân. - 

Noi nlzận.~ GIÁM ĐỐC 
- Như trên; . 

. , _ 

- BHXH tỉnh; (báo cáo) 
- UBND lìuyện; (báo cáo)

, 

- Phòng LĐ-TB8cXH; (phôi hợp) 
- Các đại lý thu và nhân viên; 
- Lưu: Thu, VT. ~~ ~ *Ã Hỏ\ *`Ếỳí 

ư Nguyên Quốc Bình


