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      Phường Trần Phú, ngày 18  tháng 3 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-HĐND của Hội đồng nhân 

dân Thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế  

cho người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 70 tuổi năm 2021 

  

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND thành phố 

về việc thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của Hội đồng 

nhân dân (HĐND) thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

(BHYT) cho người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 70 tuổi trên địa bàn thành phố Hà 

Tĩnh các năm 2020-2021, Uỷ ban nhân dân phường ban hành Kế hoạch triển khai 

với các nội dung chủ yếu sau: 

 I. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:  

 1. Đối tượng được hỗ trợ 

 Là người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 70 tuổi có hộ khẩu thường trú tại 

phường Trần Phú, chưa tham gia bảo hiểm y tế kể từ ngày 01/12/2020 đến 

31/12/2021. 

 2. Mức hỗ trợ: 100% mệnh giá thẻ BHYT có thời hạn 12 tháng kể từ ngày 

01 của tháng đề nghị cấp thẻ. 

 * Lưu ý: Đối với người cao tuổi từ đủ 60 đến dưới 70 tuổi thuộc hộ gia đình 

làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình ngân sách thành phố 

chỉ hỗ trợ 50% mức đóng (Do nhóm đối tượng này đã được ngân sách trung ương 

và ngân sách tỉnh hỗ trợ 50% mức đóng).  

 3. Thời gian hỗ trợ: Thực hiện từ ngày 01/12/2020 đến 31/12/2021. 

 II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa - Xã hội: triển khai thực hiện việc rà soát, lập danh 

sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng. 

2. Trạm truyền thanh: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính 

sách BHYT đến tận cán bộ, đảng viên, Nhân dân để mọi người dân hiểu rõ sự cần 

thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của chính sách BHYT đối 

với bảo đảm an sinh xã hội. 

3. UBMTTQ và các đoàn thể phường: Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trong giám sát, phản 

biện xã hội, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chính sách, 

pháp luật về BHYT. 
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 4. Tổ dân phố: Tổ chức rà roát, lập danh sách những người bắt đầu đủ 60 

tuổi trong tháng tiếp theo và những người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi có thẻ 

BHYT hộ gia đình hết hạn trong tháng tiếp theo nộp UBND phường qua công 

chức Văn hóa - xã hội, đồng thời báo giảm những người đủ 70 tuổi, những người 

chết hoặc chuyển khỏi địa bàn. Danh sách báo tăng lập thành 2 nhóm: Nhóm 

người thuộc Hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung 

bình và nhóm người thuộc hộ gia đình. 

- Thường xuyên tuyên truyền về chính sách BHYT để mọi người dân hiểu rõ 

sự cần thiết, lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của chính sách 

BHYT đối với bảo đảm an sinh xã hội, từ đó tạo sự đồng thuận, thống nhất trong 

thực hiện. 

Trên đây là Kế hoạch triển khai Nghị quyết 107/NQ-HĐND ngày 23/12/ 

2020 của HĐND thành phố, UBND phường đề nghị các tổ chức, đơn vị liên quan 

căn cứ chức năng nhiệm vụ, tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả 

các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung cụ thể của Kế hoạch./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND phường; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND phường; 

- Công chức Văn hóa –xã hội; 

- Chủ tịch UBMTTQ và các đoàn thể phường; 

- Tổ dân phố; 

- Lưu: VT,YT. 
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