
Phụ lục 01 

CÁC VĂN BẢN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

(Ban hành kèm theo Báo cáo số 20 /BC-ĐGS ngày04 / 7  /2022 của Đoàn giám sát 

HĐND tỉnh ) 
 

TT Số hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng ban 

hành 

Tên văn bản 

I Văn bản của Tỉnh ủy 

1 
Chương trình số 54-

CTr/TU 
21-02-2018 

thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW 

ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII “về tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và 

nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình 

hình mới” 

2 
Công văn số 

4894/CV/VPTU 
19-9-2019 

Về việc chỉ đạo thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT 

II Văn bản của Hội đông nhân dân tỉnh 

1 
Nghị quyết số 

31/2018/NQ-HĐND 
07/12/2018 

Về phương hướng, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2019. 

 

2 
Nghị quyết số 

18/2019/NQ-HĐND 
18/7/2019 

 

Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum 

3 
Nghị quyết số 

42/2019/NQ-HĐND 
9/12/2019 

Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội năm 2020. 

 

4 
Nghị quyết số 

64/2020/NQ-HĐND 
08/12/2020 

Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội năm 2021. 

 

5 
Nghị quyết số 

56/2020/NQ-HĐND 
08/12/2020 

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm giai đoạn 2021-2025 

6 
Nghị quyết số 

56/2021/NQ-HĐND 
09/12/2021 

Về phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - 

xã hội năm 2022. 

 

III Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh 

1 
Quyết định số 

1372/QĐ-UBND 
10/12/2018 

Về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội  và dự toán ngân 

sách nhà nước 



2 

 

TT Số hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng ban 

hành 

Tên văn bản 

2 
Công văn số 297/VP-

KGVX 
31/01/2019 Về việc xử lý tình trạng nợ đọng 

BHXH, BHYT, BHTN. 

3 
Công văn số 

358/UBND -KGVX 
19/02/2019 Về việc thực hiện chính sách BHYT 

đối với một số nhóm đối tượng. 

4 
Công văn số 

380/UBND-KGVX 
25/02/2019 Về việc thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh. 

5 
Công văn số 

881/UBND-KGVX 
25/07/2019 Về việc triển khai Nghị quyết số 

18/QN-HĐND ngày 18/7/2019. 

6 
Công văn số 

2544/UBND-KGVX 
30/9/2019 

Về việc chỉ đạo triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09-9-2019 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về tăng cường 

công tác phòng, chống hành vi lạm 

dụng, trục lợi quỹ BHYT 

7 
Công văn số 

1175/UBND-KGVX 
20/5/2019 

Về việc triển khai thực hiện dự toán 

chi KCB BHYT năm 2019 

8 
Công văn số 

217/UBND-KGX 
21/01/2020 

Về việc phát triển đối tượng tham gia 

và đôn đốc, xử lý tình trạng nợ đọng 

BHXH, BHYT, BHTN; 

9 
Quyết định số 

148/QĐ-UBND 
19/02/2020 

Về việc phê duyệt dự toán chi KCB 

BHYT năm 2020 

10 
Công văn số 

3500/UBND-KGX 17/9/2020 
Về việc thực hiện nghiêm chính sách 

BHXH trên địa bàn tỉnh; 

11 
Quyết định số 

1101/QĐ-UBND 10/11/2020 

Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực 

hiện chính sách BHXH, BHYT trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum. 

12 
Công văn số 

4483/UBND-KGX 03/12/2020 

về việc đảm bảo việc cấp thẻ BHYT 

cho một số nhóm đối tượng ngân sách 

nhà nước đóng; 

13 
Công văn số 

4805/UBND-KGXV 30/12/2020 

Về việc gia hạn thẻ BHYT cho người 

dân sinh sống tại vùng kinh tế-xã hội 

khó khăn, đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh. 

14 

 
Quyết định số 

358/QĐ-UBND 
29/01/2021 

Về việc ban hành Quy chế hoạt động 

của Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Kon 

Tum 

16 Quyết định số 

294/QĐ-UBND 
15/4/2021 Ban hành Chương trình hành động 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - 



3 

 

TT Số hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng ban 

hành 

Tên văn bản 

xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 tỉnh 

Kon Tum. 

17 
Công văn số 

1722/UBND-KGVX 
27/5/2021 

Về việc  quản lý, sử dụng hiệu quả dự 

toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế năm 2021 

18 
Công văn số 

2145/UBND-KGVX 
24/6/2021 

Về việc cấp thẻ BHYT cho người dân 

được hưởng theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ 

19 
Công văn số 

2352/UBND-KGVX 
12/7/2021 

Về việc báo cáo vướng mắc trong thực 

hiện chính sách BHYT cho người dân 

theo Quyết định số 861/QĐ-TTg và 

Quyết định số 433/QĐ-UBDT 

20 
Công văn số 

2361/UBND-KGVX 12/7/2021 

Về việc cấp thẻ BHYT cho người dân 

được hưởng theo Quyết định số 

861/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ 

21 
Công văn số 

3216/UBND-KGVX 
09/9/2021 

Về việc tăng cường thực hiện chính 

sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa 

bàn tỉnh. 

 

IV Văn bản liên ngành  

1 

Chương trình phối 

hợp số 04/CTPH-

SYT-BHXH 

12/6/2019 

Về việc chương trình phối hợp hoạt 

động trong thực hiện chính sách, pháp 

luật về BHYT giữa Sở Y tế và BHXH 

tỉnh Kon Tum 

2 

Công văn Liên ngành 

số 05/LN-SYT-

BHXH 

05/10/2019 
Về việc quy định một số nội dung về 

công tác KCB BHYT năm 2020 

3 

Công văn Liên ngành 

số 08/LN-SYT-

BHXH 

04/12/2019 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung Công văn Liên ngành số 05/LN-

SYT-BHXH ngày 05/10/2019 của 

Liên ngành Sở Y tế - BHXH tỉnh Kon 

Tum 

4 
Thông báo số 02/TB-

BHXH-SYT 
12/04/2019 

Về việc thông báo kết quả cuộc họp 

bàn về công tác quản lý, sử dụng quỹ 

khám, chữa bệnh BHYT và giải quyết 

một số vướng mắc trong công tác giám 

định, thanh quyết toán chi phí khám, 

chữa bệnh BHYT 

5 
Thông báo số 

2993/TB-SYT-
16/09/2019 

Về việc thông báo kết quả cuộc họp 

liên ngành về giải quyết một số khó 



4 

 

TT Số hiệu văn bản 

Ngày, 

tháng ban 

hành 

Tên văn bản 

BHXH khăn, vướng mắc trong công tác khám, 

chữa bệnh BHYT 

6 
Thông báo số 07/TB-

SYT-BHXH 
08/11/2019 

Về việc thông báo kết quả cuộc họp 

liên ngành về giải quyết một số khó 

khăn, vướng mắc trong công tác KCB 

BHYT 

7 

Công văn Liên ngành 

số 02/LN-SYT-

BHXH 

28/2/2020 

Về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung Công văn Liên ngành số 05/LN-

SYT-BHXH ngày 05/10/2019 của 

Liên ngành Sở Y tế - BHXH tỉnh Kon 

Tum 

8 

Công văn Liên ngành 

số 1092/LN-BHXH-

SYT 

16/7/2020 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung Công văn LN số 05/LN-SYT-

BHXH ngày 05/10/2019 của Liên 

ngành SYT-BHXH tỉnh Kon Tum 

9 

Công văn Liên ngành 

số 08/LN-SYT-

BHXH 

29/10/2020 
Về việc quy định một số nội dung về 

công tác KCB BHYT năm 2021 

10 

Quy chế phối hợp số 

07/QCPH-SYT-

BHXH 

29/10/2020 

Về việc phối hợp thực hiện chính sách, 

pháp luật về BHYT trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum 

11 

Hướng dẫn liên 

ngành số 07/HDLN-

SLĐTBXH-SYT-

STC-SGDĐT-BDT-

BHXH; 

31/12/2020 

 

Về việc triển khai cấp thẻ BHYT cho 

các đối tượng xã hội, HSSV và 

phương thức thanh toán chi phí do 

ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng 

BHYT 

12 

Công văn Liên ngành 

số 02/LN-SYT-

BHXH 

29/3/2021 

Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội 

dung Công văn liên ngành số 08/LN-

SYT-BHXH ngày 29/10/2020 của 

Liên ngành SYT-BHXH tỉnh Kon 

Tum 

13 

Công văn Liên ngành 

số 07/LN-SYT-

BHXH 

30/8/2021 

Về việc hướng dẫn công tác KCB và 

thanh toán chi phí KCB BHYT liên 

quan đến Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh 

Kon Tum 

14 

Công văn Liên ngành 

số 08/LN-SYT-

BHXH 

29/10/2021 
Về việc quy định một số nội dung về 

công tác KCB BHYT năm 2022 
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