
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KON RẪY 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX   Kon Rẫy, ngày      tháng     năm  

V/v tăng cường các giải 

pháp đảm bảo cấp thẻ bảo 

hiểm y tế đối với người 

cao tuổi, người khuyết tật 

trên địa bàn huyện 
 

 

    

Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện;  

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
       

Thực hiện Công văn số 3492/UBND-KGVX ngày 18/10/2022 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo cấp thẻ bảo hiểm y tế đối với người 

cao tuổi, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; Bảo hiểm xã hội huyện; Ủy ban nhân 

dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ tập trung triển khai một số nội 

dung sau: 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các cấp chính 

quyền, cán bộ, đảng viên về chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi, người 

khuyết tật; tiếp tục thực hiện hiệu quả chính sách trợ giúp xã hội1 và công tác bảo 

vệ, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, người khuyết tật2 trên địa bàn quản lý. 

- Có hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của 

cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về mục đích, ý nghĩa 

của chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tự nguyện tham gia và hỗ trợ thân 

nhân tham gia, góp phần bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng và xã hội. 

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện: Chủ trì, phối hợp với 

Bảo hiểm xã hội huyện và các địa phương, đơn vị có liên quan tổ chức rà soát số 

người cao tuổi, người khuyết tật chưa có thẻ bảo hiểm y tế; có giải pháp phù hợp 

nhằm đảm bảo 100% người cao tuổi, người khuyết tật có thẻ bảo hiểm y tế theo 

quy định. Trường hợp khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

huyện chỉ đạo thực hiện theo quy định. Hoàn thành trong tháng 11 năm 2022. 

                                                 

1 Theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã 

hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Nghị quyết số 68/2021/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội, đối tượng khó khăn khác chưa quy định tại 

Nghị định số 20/2021/NĐ-CP được hưởng chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum và các quy định 

pháp luật có liên quan.  

2 Tại Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 24/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện 

Chương trình nâng cao chất lượng bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người có công với cách mạng, người cao tuổi, trẻ 

em, người khuyết tật và các đối tượng cần trợ giúp xã hội giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Kế 

hoạch số 68/KH-UBND ngày 13/5/2022 của Ủy ban nhân dân huyện về triển khai thực hiện Chương trình hành 

động quốc gia về người cao tuổi trên địa bàn huyện, giai đoạn 2022-2025. 



2 

 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở LĐ-TB và XH tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (đ/b); 

- Ban đại diện Hội Người cao tuổi huyện (t/h); 

- Lưu:VT,PLĐTBXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 Đinh Thị Hồng Thu 
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