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V/v giảm thẻ BHYT đối tượng DT, DK tại các xã, thị trấn 
trên địa bàn huyện Mỹ Tú

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu 
vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Trên địa bàn huyện Mỹ Tú có 07 đơn vị xã, thị trấn bị ảnh hưởng về quyền 
lợi cấp thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng gồm: thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, 
xã Mỹ Hương, Mỹ Tú, Mỹ Phước, Long Hưng, Hưng Phú và xã Mỹ Thuận.

Kể từ ngày 01/7/2021, Bảo hiểm xã huyện Mỹ Tú đã thực hiện giảm giá 
trị sử dụng thẻ BHYT của các đối tượng: Người dân tộc thiểu số sinh sống tại 
vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (Mã thẻ DT), người 
dân sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn (Mã thẻ 
DK) đối với các địa bàn: Thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa, xã Mỹ Hương, Mỹ Tú, Mỹ 
Phước, Long Hưng, Hưng Phú và xã Mỹ Thuận (trừ ấp Tam Sóc A, Tam Sóc B1, 
Tam Sóc B2, Tam sóc C1).

Người dân trên địa bàn các xã trên đã bị giảm thẻ BHYT do ngân sách 
nhà nước cấp kể từ ngày 01/7/2021 liên hệ UBND xã, thị trấn nơi mình sinh 
sống để được cấp thẻ đối tượng khác (nếu có) như: người nghèo, cận nghèo, bảo 
trợ xã hội … nếu không thuộc các đối tượng khác do ngân sách nhà nước cấp 
thẻ BHYT thì chuyển qua tham gia BHYT theo hộ gia đình để đảm bảo quyền 
lợi tham gia và khám chữa bệnh BHYT.

Khi tham gia BHYT hộ gia đình, người dân có thể liên hệ tại đại lý thu 
BHYT Bưu điện văn hóa xã hoặc đại lý thu BHYT ở UBND xã, thị trấn nơi gần 
nhất để tham gia BHYT.

Trường hợp tham gia BHYT hộ gia đình trong thời gian không quá 03 
tháng kể từ ngày thẻ BHYT cũ hết hạn (hoặc thẻ BHYT do ngân sách nhà nước 
cấp và bị giảm kể từ 01/7/2021) thì thẻ BHYT sẽ có giá trị sử dụng kể từ ngày 
đóng tiền và nộp đủ hồ sơ.

Trường hợp tham gia BHYT gián đoạn quá 03 tháng kể từ ngày thẻ BHYT 
cũ hết hạn thì thẻ BHYT mới có giá trị sử dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền 
và nộp đủ hồ sơ.
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Bảo hiểm xã hội huyện Mỹ Tú xin thông báo đến người dân trên địa bàn 
huyện được biết để thuận tiện trong việc tham gia và thụ hưởng chính sách BHYT 
của Đảng và nhà nước. Trong quá trình tham gia có khó khăn, vướng mắc phản hồi 
về BHXH huyện Mỹ Tú qua số điện thoại (02993.872.117)./. 

Nơi nhận: 
- Đài Truyền thanh huyện (đưa tin);   
- BGĐ BHXH huyện;                
- Lưu: VT.

 KT. GIÁM ĐỐC
                 PHÓ GIÁM ĐỐC

  Ngô Thanh Hùng
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