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Lào Cai, ngày 01 tháng 11 năm 2007 

                                    Kính gửi: 
                             - Thành viên Ban quản lý Quỹ KCB người nghèo tỉnh; 
                             - Các sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; 
                             - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
                             - UBND các huyện, thành phố. 
 

Ngày 26/10/2007, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 72/2007/QĐ-UBND Quy định về 
khám, chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai; trong đó Mục 1 - Điều 4 và Mục 1 -
Điều 12 có giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội 
thực hiện bàn giao thẻ BHYT người nghèo cho Phòng Nội vụ - Lao động TBXH các huyện, thành 
phố để bàn giao cho UBND các xã, phường, thị trấn. 

 
Tuy nhiên, do sơ suất trong việc rà soát và in ấn nên trong Mục 1 - Điều 4 có sự sai sót về 

đơn vị tiếp nhận thẻ BHYT người nghèo tại các huyện, thành phố; cụ thể là: 'Bảo hiểm xã hội 
tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh & Xã hội thực hiện bàn giao thẻ BHXH 
người nghèo cho Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố để cấp phát cho UBND các xã, phường, 
thị trấn'. 

 
Nay xin được đính chính lại là: 'Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Lao động -

Thương binh & Xã hội thực hiện bàn giao thẻ BHYT người nghèo cho Phòng Nội vụ - Lao động 
TBXH các huyện, thành phố để bàn giao cho UBND các xã, phường, thị trấn'. 

 
Văn phòng UBND tỉnh xin đính chính và đề nghị các đơn vị thực hiện việc bàn giao thẻ BHYT 

người nghèo qua Phòng Nội vụ - Lao động TBXH các huyện, thành phố./. 
 
Xin trân trọng cảm ơn! 
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