
 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CAO LỘC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /UBND-VP Cao Lộc, ngày      tháng 8 năm 2020 
 

V/v thực hiện chế độ, chính sách 

bảo hiểm y tế và mai táng phí đối 

với Cựu chiến binh 

 

                          

                    Kính gửi:    

- Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

 

 Căn cứ Thông báo số 67/TB-ĐGS ngày 11/8/2020 của Đoàn Giám sát Hội 

Cựu chiến binh tỉnh Lạng Sơn về kết quả giám sát việc thực hiện chế độ, chính 

sách bảo hiểm y tế và mai táng phí đối với Cựu chiến binh tại huyện Cao Lộc. Ủy 

ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các Phòng, ban, cơ quan, UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, phổ 

biến sâu rộng về chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với người có công và 

người tham gia kháng chiến, trong đó có chế độ, chính sách về BHYT và mai táng 

phí đối với Cựu chiến binh.  

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc tham mưu cho UBND 

huyện thực hiện tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực nghiệp 

vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức trực tiếp làm công tác chính sách nói chung và 

giải quyết chế độ, chính sách về BHYT và mai táng phí nói riêng. Kịp thời phát hiện 

và giải quyết cấp thẻ và cấp đổi mã đối tượng, mã quyền lợi cho các trường hợp còn 

tồn sót, bảo đảm quyền lợi, không để thiệt thòi cho đối tượng; tham mưu giải quyết 

và trả lời các khiếu nại, thắc mắc của các đối tượng về chế độ, chính sách BHYT và 

mai táng phí (nếu có). 

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện (Lĩnh vực Y tế) tham mưu chỉ đạo, 

kiểm tra các cơ sở y tế có tham gia khám bệnh, chữa bệnh BHYT thực hiện nâng 

cao chất lượng phục vụ và thanh toán, chi trả đúng chế độ, chính sách theo quy định 

của từng đói tượng, trong đó có đối tượng người có công và Cựu chiến binh. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu đề xuất, kiến nghị với UBND tỉnh, 

Sở Tài chính phân cấp thực hiện dự toán và chi trả ngân sách mai táng phí theo chế 

độ dự toán hàng năm cho cấp huyện nhằm bảo đảm kịp thời cho các đối tượng được 

thụ hưởng chính sách. 
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 UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan và UBND các xã, thị trấn tham 

mưu thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Hội Cựu chiến binh tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Hội Cựu chiến binh huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PCVP; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Hoàng Quy 
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