
UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC 

SỞ TÀI CHÍNH 

 

Số:              /STC-NS 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Phước, ngày        tháng 3  năm 2020 

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

 

 

Kính gửi:  

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân tỉnh. 

 

Sở Tài chính nhận được Công văn số 371/UBND-TH ngày 20/02/2020 

của UBND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, 

Nội dung cử tri kiến nghị: 

Cử tri xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản: kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các 

ngành chức năng bố trí kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho lực lượng Công an 

Thường trực của xã và lực lượng Công an viên ở thôn, ấp, khu phố trên địa bàn 

tỉnh để an tâm tham gia công tác. 

Nội dung trả lời: 

Theo quy định tại Điều 12 Luật bảo hiểm y tế năm 2008 được sửa đổi, bổ 

sung năm 2014 về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì đối tượng Công an 

Thường trực của xã và lực lượng Công an viên ở thôn, ấp, khu phố không thuộc 

đối tượng được ngân sách nhà nước đóng hoặc hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế. Do 

đó, đối với Công an Thường trực của xã và lực lượng Công an viên ở thôn, ấp, 

khu phố nếu có nhu cầu thì có thể tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình. Tuy 

nhiên, để đảm bảo cho lực lượng Công an Thường trực của xã và lực lượng 

Công an viên ở thôn, ấp, khu phố yên tâm công tác, Sở Tài chính đề xuất UBND 

tỉnh báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, điều chỉnh trong thời gian tới. 

Trên đây là nội dung trả lời của Sở Tài chính, báo cáo Thường trực 

HĐND tỉnh để trả lời cho cử tri./. 

GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lưu: VT, NS. 
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