
BẢO HIỂM XÃ TỈNH SÓC TRĂNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI THỊ XÃ VĨNH CHÂU

Số:          /BC-BHXH

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Ðộc lập- Tự do- Hạnh phúc

Vĩnh Châu, ngày      tháng 12 năm 2022

Kính gửi: - Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu;
 - Ủy Ban nhân dân thị xã Vĩnh Châu.

Căn cứ Công văn số 3166/UBND-NCTH, ngày 28/11/2022 của Chủ tịch 
Ủy Ban nhân dân (UBND) thị xã Vĩnh Châu về việc phân công các ngành trả lời 
ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 của Hội đồng nhân dân 
(HĐND) khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026;

Bảo hiểm xã hội (BHXH) thị xã Vĩnh Châu xin tổng hợp và trả lời ý 
kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

1. Cử tri xã Hòa Đông: Đề nghị hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho 
người hoạt động ở ấp như: ấp đội, bí thư chi đoàn, các chi hội trưởng của ấp. 

Về vấn đề này BHXH thị xã Vĩnh Châu xin trả lời như sau: 
Theo Nghị định 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 BHYT và   
Nghị định số 34/2019/NĐ-CP, ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên 
trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì không có chế độ BHYT cho những người 
tham gia hoạt động ở ấp, khóm.

BHXH thị xã Vĩnh Châu xin đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét hỗ trợ 
kinh phí mua thẻ BHYT hàng năm cho những người tham gia hoạt động ở ấp, 
khóm.

2. Cử tri phường Vĩnh Phước: kiến nghị xem xét cấp lại thẻ BHYT 
cho người dân vì hiện nay một số khóm đã bị cắt; xem xét cấp thẻ BHYT cho 
đối tượng hoạt động bán chuyên trách ở khóm.

Về vấn đề này BHXH thị xã Vĩnh Châu xin trả lời như sau: 
- Kiến nghị xem xét cấp lại thẻ BHYT cho người dân vì hiện nay một số 

khóm đã bị cắt: Căn cứ Quyết định số 612/QĐ-UBDT, ngày 16/09/2021của Ủy 
ban dân tộc phê duyệt danh sách các thôn đặt biệt khó khăn vùng đồng bào dân 
tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, thì phường Vĩnh Phước có 08/10 
khóm được phê duyệt đó là: khóm Xẻo Me, khóm Wath Pích, khóm Biển Trên 
A, khóm Biển Trên, khóm Biển Dưới, khóm Sở Tại A, khóm Sở Tại B, khóm 



Vĩnh Thành. Tức là người dân sinh sống tại 08 khóm này được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT 100%, còn lại 02 khóm Tân Qui và khóm Đai Trị 
không được hỗ trợ cấp thẻ BHYT mà người dân phải tham gia BHYT hộ gia 
đình nếu không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ cấp thẻ BHYT 
như hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ,…

- Xem xét cấp thẻ BHYT cho đối tượng hoạt động bán chuyên trách ở 
khóm: nội dung trả lời giống với nội dung trả lời của cử tri xã Hòa Đông.

Trên đây là trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra cho BHXH thị 
xã Vĩnh Châu xin báo cáo đến Thường trực HĐND và UBND thị xã Vĩnh 
Châu./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Lưu VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Quách Trần Mỹ Khánh
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