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

TỈNH NINH THUẬN 

 

Số:          /UBND-VXNV 

V/v kinh phí mua thẻ BHYT 

năm 2021 cho đối tượng bảo trợ 

xã hội ngoài công lập  

trên địa bàn tỉnh 

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc 

 

    Ninh Thuận, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

 

 

Kính gửi:  Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

 

Xét đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 

3400/TTr-SLĐTBXH ngày 23/12/2020 về việc hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y 

tế cho đối tượng bảo trợ xã hội sống tại các cơ sở bảo trợ xã hội tư nhân trên địa 

bàn tỉnh năm 2021; ý kiến trình của Sở Tài chính tại Công văn số 3875/STC-

QLNS ngày 31/12/2020, 

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

1. Đồng ý chủ trương hỗ trợ kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế năm 2021 cho 

đối tượng đang được nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội ngoài công lập trên  

bàn tỉnh theo đề nghị của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính 

tại các văn bản nêu trên. Cụ thể: 

- Số lượng: 64 thẻ. 

- Thời hạn sử dụng: từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. 

- Kinh phí: nguồn được giao trong dự toán chi ngân sách nhà nước năm 

2021 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.  

2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các cơ sở bảo trợ 

xã hội ngoài công lập trên địa bàn tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH đóng tại địa 

bàn, tổ chức mua, cấp phát và quản lý thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng kịp 

thời, đầy đủ và đúng quy định; báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh./. 

 

Nơi nhận:           KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;         PHÓ CHỦ TỊCH 

- CT, PCT Nguyễn Long Biên; 

- BHXH tỉnh; 

- Sở Tài chính; 

- Cơ sở BTXH: Từ Ân, Trần Châu; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT. NVT. 

 

                                                                         Nguyễn Long Biên 
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