
UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TỈNH NINH THUẬN                                    Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

 

Số:              /QĐ-UBND                         Ninh Thuận, ngày        tháng 4 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng trực tiếp tham gia 

chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp  

bạn Lào sau ngày 30/4/1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 

  ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ 

    

 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019 của Quốc hội về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 

địa phương; 

 Căn cứ Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối tượng  tham gia chiến tranh bảo vệ 

Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 

năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; 

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 01/2012/TTLT- TBLĐTBXH- BTC- BQP 

ngày 05/01/2012 của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính-Bộ 

Quốc phòng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Ninh Phước tại Công 

văn số 957/UBND-VX ngày 26/3/2021; ý kiến trình của Giám đốc Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 766/TTr-SLĐTBXH ngày 06/4/2021. 

 

  QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế đối với đối tượng tham gia chiến 

tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 

ngày 30 tháng 4 năm 1975 theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 

09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ (có danh sách kèm theo). 

 - Mức mua Bảo hiểm y tế hàng tháng: 4,5% mức lương cơ sở. 

 - Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách kinh phí sự nghiệp xã hội tỉnh. 

 Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị:  

1. Giao Sở Tài chính tham mưu kinh phí thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế 

đối với đối tượng nêu tại Điều 1 Quyết định này theo quy định hiện hành. 
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2. Giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn Phòng Lao 

động- Thương binh và Xã hội huyện Ninh Phước phối hợp với cơ quan Bảo 

hiểm Xã hội để mua, cấp thẻ bảo hiểm y tế kịp thời cho đối tượng; chủ trì, phối 

hợp với Sở Tài chính giám sát việc thực hiện mua và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 

đối tượng theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

 Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước 

tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Phước, Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị liên quan và ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 

  
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- CT, PCT UBND tỉnh N.L. Biên;  

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), VXNV; 

- Lưu: VT, NVT. 

 
 

 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

    
 

Nguyễn Long Biên 

 



 

 ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 TỈNH NINH THUẬN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

 

DANH SÁCH HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTg NGÀY 09/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Quyết định số:         /QĐ-UBND ngày         tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận) 

 

 

 

Số 

TT 
Họ và tên 

Năm 

sinh 
Quê quán 

Nơi đăng ký hộ khẩu  

thường trú 

Nơi đăng ký khám chữa bệnh 

theo quy định của BHYT 
Ghi 

chú 

1 Phan Văn Toàn 1965 Ninh Thuận 
Hòa Thủy, Phước Hải, Ninh 

Phước, Ninh Thuận 
Trạm y tế xã Phước Hải  

Tổng số: 01 người (Một người)./. 
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