ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
Số: 07/2022/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hòa Bình, ngày 06 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định quản lý, lập danh sách, cấp phát thẻ
bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức
đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết định
số 54/2019/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày
18/6/2020;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và
Luật số 46/2014/QH13 ngày 13 tháng 6 năm 2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 20/2021/NĐ-CP ngày 15/3/2021 của Chính phủ quy định
chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội;
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 Thông tư số 30/2019/TT-BLĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ trưởng
Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập danh sách tham gia bảo hiểm
y tế do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Tờ trình
số 195/TTr-LĐTBXH ngày 30/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định quản lý, lập danh sách,
cấp phát thẻ Bảo hiểm y tế cho các đối tượng được ngân sách nhà nước đóng và hỗ
trợ mức đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hòa Bình ban hành kèm theo Quyết
định số 54/2019/QĐ-UBND ngày 19/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3, Điều 2 như sau: “Đối với người đã hiến bộ phận
cơ thể theo quy định của pháp luật, cơ quan bảo hiểm xã hội căn cứ giấy ra viện do
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi người hiến bộ phận cơ thể cấp cho đối tượng này
để cấp thẻ bảo hiểm y tế, hằng quý, bảo hiểm xã hội tỉnh tổng hợp số thẻ bảo hiểm
y tế đã cấp làm hồ sơ thanh toán kinh phí”.
2. Sửa đổi điểm b, khoản 6, Điều 2 như sau:

“Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người dân tộc thiểu số sinh sống tại
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, người sinh sống ở vùng có điều kiện
kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn: Thẻ BHYT được cấp từ ngày 01/01 đến ngày
31/12 của năm đó, trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội nhận được danh sách đối
tượng tham gia bảo hiểm y tế kèm theo quyết định phê duyệt của Ủy ban nhân dân
cấp huyện sau ngày 01/01 thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT có giá trị sử dụng
được xác định từ ngày 01 tháng sau liền kề của tháng quyết định phê duyệt danh
sách của Ủy ban nhân dân huyện đến ngày 31/12 của năm đó”

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2, Điều 5 như sau: “Người bị mất thẻ bảo hiểm y
tế, đổi thẻ bảo hiểm y tế phải lập Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin người tham
gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS) ban hành kèm theo Quyết định
505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam
sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động-bệnh nghề nghiệp; Quản lý sổ bảo
hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày
14/4/2017.”
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 31/01/2022. Các nội dung
khác thực hiện theo quy định ban hành kèm theo Quyết định số 54/2019/QĐUBND ngày 19 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Lao động
– Thương binh và Xã hội, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Bảo
hiểm xã hội tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và thủ trưởng
các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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