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UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

Số:       /TTr-SYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Lạng Sơn, ngày      tháng  12  năm 2019 
 

TỜ TRÌNH 
Về việc điều chỉnh tăng mức hỗ trợ để mua bảo hiểm y tế 

 cho người thuộc hộ cận nghèo.  

 

 Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn 

Căn cứ Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai 

đoạn 2012-2020; 

Căn cứ Quyết định số 797/QĐ-TTg ngày 26/6/2012 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận 

nghèo; 

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-BYT ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc phê duyệt nội dung Văn kiện Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ 

và Đồng bằng sông Hồng” vay vốn của Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc Phê duyệt Văn kiện Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông 

Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn; 

Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” bắt đầu 

thực hiện  tại tỉnh Lạng Sơn từ tháng 10 năm 2013 và kết thúc dự án tháng 12 năm 

2019. Theo quy định của dự án, người cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 

Lạng Sơn khi mua Bảo hiểm Y tế (BHYT) theo hộ gia đình dự án “Hỗ trợ y tế các 

tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng sông Hồng” hỗ trợ 20% (còn lại sẽ được ngân 

sách Nhà nước hỗ trợ 70%, UBND tỉnh Lạng Sơn trích ngân sách tỉnh hỗ trợ 10% 

thời gian thực hiện từ năm 2015 đến khi kết thúc dự án). Như vậy, những người 

thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh đã được hỗ trợ 100% kinh phí mua 

thẻ bảo hiểm y tế. 

Tuy nhiên, đến ngày 31/12/2019 dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và 

Đồng bằng sông Hồng” kết thúc, đối tượng người cận nghèo sẽ không còn được 

dự án hỗ trợ kinh phí 20% mua bảo hiểm y tế. Vì vậy để tiếp tục có kinh phí mua 

BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, Sở Y tế trình UBND tỉnh điều 

chỉnh mức hỗ kinh phí mua BHYT cho các đối tượng cận nghèo theo tỷ lệ từ 10% 

tăng lên 30% mệnh giá mua thẻ bảo hiểm y tế để đảm bảo đạt được các mục tiêu 

theo Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị. 

Kinh phí dự kiến hỗ mua BHYT năm 2020 cho các đối tượng cận nghèo 

theo tỷ lệ 30% mệnh giá mua, trên cơ sở số thẻ cấp cho các đối tượng cận nghèo 

năm 2019 của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, cụ thể như sau: 

Tổng số thẻ : 3.450 thẻ 
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Thời gian sử dụng thẻ: 12 tháng 

Tổng kinh phí: 832,761 triệu đồng 

( Bằng chữ: Tám trăm ba mươi hai triệu bảy trăm sáu mươi mốt nghìn đồng) 

 Sở Y tế kính trình UBND tỉnh Lạng Sơn xem xét quyết định ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Sở Tài chính; 

- BHXH tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trưởng, phó phòng KHTC; 

- Lưu: VT,NHĐ. 
 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn  
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