
  

Kính gửi:   

- Sở Tài chính; 

- Ủy ban nhân dân các huyện. 

 

Thực hiện Công văn số 2016-CV/TU ngày 13/01/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về việc mua bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số; ý kiến chỉ đạo 

của Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số       -CV/BCSĐ 

ngày     /01/2022 về mua Bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số (gửi kèm 

theo), 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Ủy ban nhân dân các huyện khẩn trương phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, triển khai mua bảo hiểm y tế cho 

người dân tộc thiểu số từ khu vực II xuống khu vực I đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, 

đúng đối tượng, đúng quy định; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận 

động nâng cao nhận thức các cấp ủy, chính quyền, phòng, ban, đơn vị và người 

dân về mục đích ý nghĩa vai trò quan trọng của chính sách bảo hiểm y tế đối với 

chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và thực hiện an sinh xã hội, nhất là trong 

bối cảnh dịch Covid-19 hiện nay theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Ban Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh tại các văn bản nêu trên; báo cáo kết 

quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan 

và địa phương, tổng hợp, tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh về kinh phí mua 

bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số đảm bảo kịp thời, chặt chẽ; đồng thời 

triển khai thanh toán, quyết toán theo đúng quy định./. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Dân tộc tỉnh; 

- BHXH tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT. VXNV. NVT. 

 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

 

Nguyễn Long Biên 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VXNV 

V/v mua Bảo hiểm y tế cho 

người dân tộc thiểu số  
 
 

 Ninh Thuận, ngày        tháng 01 năm 2022 



  

 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-01-16T12:34:03+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Long Biên<longbien@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-01-16T17:56:19+0700


		2022-01-16T17:56:36+0700


		2022-01-16T17:56:51+0700


		2022-01-16T17:57:25+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-01-16T17:58:37+0700




