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       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số :      /BHXH-QLT 

V/v cấp, gia hạn thẻ BHYT cho người 

đang sinh sống tại vùng kinh tế-xã hội khó 

khăn, đặc biệt khó khăn năm 2021 

Trà Vinh, ngày     tháng 01 năm 2021 

   

 

Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Trà Vinh 

 

Ngày 19/01/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh có nhận được Công văn 

số 139/TTCNTT&TT ngày 19/01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc 

chuyển nội dung c u h i đối với việc cấp, gia hạn bảo hiểm y tế của ông   m 

Triệu Hoàng Duy, địa chỉ Ấp 14, xã  ong Hữu, thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh, 

BHXH tỉnh Trà Vinh phúc đáp như sau: 

Căn cứ vào Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng d n tộc thiểu số và miền núi 

được tiếp tục thụ hưởng các chính sách an sinh xã hội đã ban hành; 

Công văn số 154/S ĐTBXH-BTXHTEBĐG ngày 22/01/2021 của Sở  ao 

động Thương binh và Xã hội về việc lập danh sách mua thẻ BHYT cho nhóm đối 

tượng đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó 

khăn năm 2021 (có đính kèm văn bản). 

Qua đối chiếu với các quy định trên, đối với trường hợp ông   m Triệu 

Hoàng Duy hiện đang sinh sống tại ấp Qui Nông A, xã Hòa  ợi, huyện Ch u 

Thành, tỉnh Trà Vinh (ấp đặc biệt khó khăn) thì tiếp tục được ng n sách Nhà nước 

cấp thẻ BHYT theo đối tượng người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn (mã thẻ BHYT ký hiệu DK) cho đến khi Quyết định phê 

duyệt Danh sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 

thuộc vùng đồng bào d n tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 của cấp có 

thẩm quyền được ban hành và có hiệu lực. 

BHXH tỉnh Trà Vinh xin phúc đáp đến Sở Thông tin và Truyền thông để 

Sở Thông tin và Truyền thông chuyển đến ông Duy được rõ./. 

 
      Nơi nhận: 
    - Như trên; 

    - Giám đốc BHXH tỉnh; 

    - Các Phó Giám đốc; 

    -  ưu: VT, QLT. 
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Nguyễn Thị Đan Thương 
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