
  UBND TỈNH TRÀ VINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:           /SLĐTBXH-BTXHTEBĐG          Trà Vinh, ngày        tháng       năm 2021 
V/v lập danh sách mua thẻ bảo hiểm y 

tế cho nhóm đối tượng đang sinh 

sống tại vùng có điều kiện kinh tế 

- xã hội khó khăn, đặc biệt khó 

khăn năm 2021 

 

  

Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố. 
 

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

phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp 

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

Căn cứ Nghị quyết số 195/NQ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về Hội 

nghị của Chính phủ với địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 12 

tháng 2020; 

Căn cứ Luật số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc Hội về Bảo hiểm 

y tế và Luật số 46/2014/QH13 sữa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ Quy 

định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Công văn số 242/UBND-KGVX ngày 20/01/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về việc triển khai Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16/01/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thị 

xã, thành phố chỉ đạo phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội 

huyện, thị xã, thành phố, các ngành có liên quan và Uỷ ban nhân dân xã, phường, 

thị trấn phối hợp thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ dữ liệu đã in thẻ BHYT 

năm 2020 rà soát lập danh sách tăng, giảm cho người dân đang sinh sống tại các 

xã, ấp có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Quyết định số 

582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh 

sách thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 sau khi loại trừ những 

thành viên đã có thẻ BHYT của những đối tượng bắt buộc khác (đối tượng 

người có công với cách mạng, cán bộ công nhân viên chức, Bảo trợ xã hội, hộ 

nghèo người dân tộc thiểu số,…) đăng ký mua bảo hiểm y tế năm 2021 theo thứ 

tự quy định của Luật Bảo hiểm y tế theo mẫu D03TS (đính kèm danh sách xã, 
ấp đặc biệt khó khăn). 

+ Đối tượng tăng: là những người mới chuyển đến, trẻ em dưới 6 tuổi nay 

đã đủ 6 tuổi, những hộ nghèo qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 

2020 thoát nghèo,… 



+ Đối tượng giảm: là những người chuyển đi, chết, những hộ không thuộc 

hộ nghèo nhưng qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 phát 

sinh vào hộ nghèo,… 

2. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã căn cứ dữ liệu đã in thẻ BHYT năm 2020 

rà soát lập danh sách tăng giảm cho người dân đang sinh sống tại 02 xã bãi 

ngang ven biển và hải đảo: Hàm Tân, Kim Sơn, huyện Trà Cú sau khi loại trừ 

những thành viên đã có thẻ BHYT của những đối tượng bắt buộc khác (đối 

tượng người có công với cách mạng, cán bộ công nhân viên chức, Bảo trợ xã 

hội, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số,…) đăng ký mua bảo hiểm y tế năm 2021 

theo thứ tự quy định của Luật Bảo hiểm y tế theo mẫu D03TS. 

+ Đối tượng tăng: là những người mới chuyển đến, trẻ em dưới 6 tuổi nay 

đã đủ 6 tuổi, những hộ nghèo qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 

2020 đã thoát nghèo,… 

+ Đối tượng giảm: là những người chuyển đi, chết, những hộ không thuộc 

hộ nghèo nhưng qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 phát 

sinh vào hộ nghèo,… 

Trường hợp đối tượng là người dân tộc đang sinh sống trên địa bàn 02 xã 

Hàm Tân và Kim Sơn đã mua BHYT thuộc đối tượng người dân đang sinh sống 

tại xã bãi ngang ven biển và hải đảo đề nghị Ủy ban nhân dân xã lập danh sách 

báo giảm đối tượng đồng thời lập danh sách tăng đối tượng này qua nhóm người 

dân tộc thiểu số.  

3. Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn căn cứ dữ liệu đã in thẻ BHYT 

năm 2020 rà soát lập danh sách tăng giảm cho nhóm đối tượng người dân tộc 

thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo 

Quyết định số 1010/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đơn vị 

hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn sau khi loại trừ những thành viên đã có 

thẻ BHYT của những đối tượng bắt buộc khác (đối tượng người có công, cán 

bộ công nhân viên chức, Bảo trợ xã hội, hộ nghèo người dân tộc thiểu số,…) 

đăng ký mua bảo hiểm y tế năm 2021 theo thứ tự quy định của Luật Bảo hiểm y 

tế theo mẫu D03TS (đính kèm đơn vị hành chính cấp xã thuộc vùng khó khăn). 

+ Đối tượng tăng: là những người mới chuyển đến, trẻ em dưới 6 tuổi nay 

đã đủ 6 tuổi, những hộ nghèo qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 

2020 đã thoát nghèo,… 

+ Đối tượng giảm: là những người chuyển đi, chết, những hộ không thuộc 

hộ nghèo nhưng qua kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2020 phát 

sinh vào hộ nghèo,… 

Riêng hộ cận nghèo thuộc địa bàn các xã, ấp có điều kiện kinh tế - xã hội 

đặc biệt khó khăn Ủy ban nhân dân các xã đã lập danh sách mua BHYT năm 2021 

thuộc nhóm đối tượng hộ cận nghèo nếu đối tượng có nhu cầu điều chỉnh mã thẻ 

thì thực hiện điều chỉnh theo quy định đến khi có Quyết định phê duyệt danh sách 

thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 của cấp có thẩm quyền được ban hành, 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ có văn bản hướng dẫn. 



Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị Uỷ ban nhân dân huyện, thị 

xã, thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt nội dung nêu trên./. 
 

Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BHXH tỉnh (p/h); 

- Phòng LĐ-TBXH cấp huyện; 

- Lưu: VP, PBTXHTEBĐG.                      

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Khiêm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DANG SÁCH 24 XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017  

        

TT Đơn vị TT Đơn vị 

I Huyện Châu Thành III Huyện Trà Cú 

1 Xã Đa Lộc 13 Xã Ngãi Xuyên 

2 Xã Mỹ Chánh 14 Xã An Quảng Hữu 

3 Xã Song Lộc 15 Xã Đại An 

4 Xã Nguyệt Hóa 16 Xã Hàm Giang 

II Huyện Cầu Ngang 17 Xã Long Hiệp 

5 Xã Hiệp Hòa 18 Xã Ngọc Biên 

6 Xã Mỹ Hòa 19 Xã Phước Hưng 

7 Xã Kim Hòa 20 Xã Tân Hiệp 

8 Xã Thuận Hòa 21 Xã Thanh Sơn 

9 Xã Nhị Trường IV Huyện Duyên Hải 

10 Xã Thạnh Hòa Sơn 22 Xã Đôn Châu 

11 Xã Long Sơn 23 Xã Đôn Xuân 

12 Xã Trường Thọ 24 Xã Ngũ Lạc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DANH SÁCH 52 ẤP ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN 

theo quy định tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 

TT Tên xã Tên ấp TT Tên xã Tên ấp 

I Huyện Châu Thành 14 IV Huyện Càng Long 10 

1 Thị trấn Châu Thành Khóm 4 

1 Xã Bình Phú 

Nguyệt Lãng A 

2 Xã Lương Hòa A 
Hòa Lạc A Nguyệt Lãng B 

Ô Bắp Nguyệt Lãng C 

3 Xã Phước Hảo 
Đa Hòa 

2 Xã Phương Thạnh 

Đầu Giồng 

Ô Kà Đa Giồng Chùa 

4 Xã Thanh Mỹ 
Nhà Dựa Ấp Chợ 

Ô Tre Lớn 

3 Xã Huyền Hội 

Ấp Sóc 

5 Xã Hòa Lợi 

Đa Hòa Bắc Trà On 

Qui Nông A Lưu Tư 

Qui Nông B Cầu Xây 

Kênh Xáng V Huyện Trà Cú 6 

6 Xã Lương Hòa 

Bình La 

1 Xã Tân Sơn 

Bến Thế 

Bót Chếch Đồn Điền 

Ba Se A Ấp Chợ 

II Huyện Cầu Kè 10 

2 Xã Tập Sơn 

Cây Da 

1 Xã Tam Ngãi Ngọc Hồ Bến Trị 

2 Xã Châu Điền 
Ô Tưng B Đông Sơn 

Xóm Lớn VI Huyện Tiểu Cần 10 

3 Xã Hòa Ân 
Thông Thảo 1 Thị trấn Tiểu Cần Khóm 5 

Giồng Dầu 2 Xã Tập Ngãi Ngãi Hòa 

4 Xã Phong Thạnh 
Ấp I 

3 Xã Ngãi Hùng 

Ngãi Hưng 

Ấp II Ngãi Chánh 

5 Xã Phong Phú 

1   Ấp II Chánh Hội A 

2   Ấp III Chánh Hội B 

3   Ấp IV 

4 Xã Tân Hòa 

Cần Tiêu 

III Huyện Duyên Hải 2 Cao Một 

1 Thị trấn Long Thành 
Khóm 1 Sóc Dừa 

Khóm 2 Tân Thành Tây 
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