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ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ðÀ NẴNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

_______________________

________________________________________________

Số:14/CT-UBND

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
ðà Nẵng, ngày 16 tháng 11 năm 2009

CHỈ THỊ
Triển khai thực hiện Luật Bảo hiểm y tế
trên ñịa bàn thành phố ðà Nẵng
_______________________

Ngày 14 tháng 11 năm 2008 Quốc hội khoá XII kỳ họp thứ 4 thông qua Luật
Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12;
Ngày 27 tháng 7 năm 2009 Chính phủ ban hành Nghị ñịnh số 62/2009/Nð-CP
Quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm y tế;
Ngày 07 tháng 9 năm 2009 Ban Bí thư Trung ương ðảng ban hành Chỉ thị số
38-CT/TW về ðẩy mạnh công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới;
Thực hiện Công ñiện số 1801/Cð-TTg ngày 28 tháng 9 năm 2009 của Thủ
tướng Chính phủ, Ủy ban nhân thành phố ðà Nẵng chỉ thị:
1. ðẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về bảo hiểm y tế:
Bảo hiểm xã hội thành phố ðà Nẵng chủ trì, phối hợp với các Sở: Y tế, Giáo dục
và ðào tạo, Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Thông tin và Truyền thông, các cơ quan
báo, ñài trên ñịa bàn xây dựng chương trình, kế hoạch tuyên truyền Luật Bảo hiểm y
tế (BHYT) ñến mọi tầng lớp nhân dân trên ñịa bàn thành phố, chú ý ñồng bào ở vùng
sâu, vùng xa.
2. Bảo hiểm xã hội thành phố ðà Nẵng:
- Triển khai thực hiện Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật
BHYT ñến các sở, ban, ngành, hội, ñoàn thể và toàn thể nhân dân, có kế hoạch và lộ
trình triển khai cụ thể;
- Căn cứ danh sách các ñối tượng ñược hỗ trợ mức ñóng BHYT, Bảo hiểm xã
hội thành phố tổng hợp gửi Sở Tài chính ñể trích chuyển kinh phí vào quỹ BHYT
theo quy ñịnh;
- Tổ chức thu BHYT, bảo ñảm cấp thẻ BHYT kịp thời, ñúng quy ñịnh;
- ðề nghị khen thưởng các ñơn vị, cá nhân làm tốt; kiểm tra và kiến nghị thanh
tra, xử lý các vi phạm về BHYT trên ñịa bàn.
3. Sở Y tế:
3.1. Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố:

