
THÔNG TIN CHI TIẾT THỦ TUC̣

Tên thủ tục
Xác nhận hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư
nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn
2016-2020 thuộc diện đối tượng được ngân sách nhà
nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế

Lĩnh vực [SLD] - Bảo trợ xã hội

Cơ quan thực hiện

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp
xã - Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền
hoặc phân cấp thực hiện: Không - Cơ quan trực tiếp thực
hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã. - Cơ quan phối hợp: Không.

Cách thức thực
hiện

- Nộp Giấy đề nghị trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đếnỦy ban nhân dân cấp xã.
- Nhận kết quả tại nơi tiếp nhận hồ sơ.

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Hộ gia đình có nhu cầu tham gia bảo hiểm y tếlàm Giấy đề nghị, nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưuđiện đến UBND cấp xã thẩm định.
- Bước 2: UBND cấp xã chỉ đạo Ban giảm nghèo cấp xã tổchức thẩm định theo quy trình quy định tại khoản 2 Điều 4Thông tư số 22/2014/TT- BLĐTBXH.
- Bước 3: UBND cấp xã xác nhận hộ gia đình thuộc hoặckhông thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợđóng bảo hiểm y tế.

Thời hạn giải
quyết 7 ngày làm việc.

Phí Không
Lệ Phí Không

Thành phần hồ sơ
- Giấy đề nghị xét duyệt, xác nhận hộ gia đình thuộc
diện đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ
đóng bảo hiểm y tế theo pháp luật bảo hiểm y tế

Yêu cầu - điều kiện Hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp có nhu cầu
tham gia bảo hiểm y tế

Căn cứ pháp lý

Quyết định số 32/2014/QĐ-TTg ngày 27/5/2014 của Thủtướng Chính phủ về tiêu chí hộ gia đình làm nông nghiệp,lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trungbình giai đoạn 2014-2015;
Thông tư số 22/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 củaBộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫnquy trình xác định hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp,ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn2014-2015.

Biểu mẫu đính kèm
Kết quả thực hiện Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/quyet-dinh-32-2014-qd-ttg-ho-gia-dinh-nong-lam-ngu-diem-nghiep-co-muc-song-trung-binh-2014-2015-231734.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-22-2014-tt-bldtbxh-quy-trinh-xac-dinh-ho-nong-lam-ngu-diem-nghiep-song-trung-binh-2014-2015-250496.aspx

