ûv seN NuÂN oÂn

rixnnÀx.uvt

So:

cONG ttoÀ xÂ ngI cnÛ Ncnie vIPT NAM
Dqc l$p - Tqr do - H4nh phüc

5ol /2017/QD-UBND

Hà Nam, nsàv/10 théng 12 nàm 2017

QUYÉTDINH

Sûa .Iôi, bô sung quyét ainn sô szlzof flQo-IIBND ngàv 2lll220l6.cûa
Üy ban nnân-aân tinh vè viÇc hô trg kinh phi tl6ng bâo hiêm y tê

giai tlo4n 2017-2020

[i

rxô,.c

r

I vÀ,t.r-:;'l1']:r.l

I ': t'rtstt)»i)l:);

I

L,,iLiffi{:-*.rt

,

üv sAN NHÂN DÂN rixnnÀ xaPr
,).

Càn cû Lu4t Tô chtrc chinh quyèn dia phuong ngày 19 thang 6 nàm 2015;

Càn cû Luqt Bâo hiémy té ngay 14 ttuing

1l

nàm 2008;

Càn ctir Lutit siru dôr, bô sung môt sé dièu cüa Luqt Bào hiémy
thâng 6 nàm 2014;

é ngay
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Càn cû NShi dinh tA tOStZOtqUÿ»-CP ngày 15 thdng Il nàm.201.4
cùa Chinh pta,; Jè .quy dinh chi fiét và huông dàn thi hành mçt sô diêu cùa

Lu(tt Bùo h.iêru y iê;

Càn c{r Quyét dinh sô ttOTqO-Tg ngav 28 t!âns ! "nly 2.0i6 cùa.
tê
Thtt tuong Chinh'phû vè viêc dièu chinh giao chi tily blo-pltû bao hiêm.y
giai doqi 2016-2b20 cho Ûy ban nhôn dôn céc tinh, thành phô t4rc thuqc

Trungtong;
Càn ctî Nghi qrryét tô j5/2017/NQ-HDND ngav 07 tlt4ng 12 nàm-201,7
cùa Hôi dàns nian'ari" nnn Hà Nam, khoâ WIil, kÿ hçp thû nàm vê viQc sna
àài, tà ,rrg"Nglri q,ryét t,i 45/2016/NQ-HDND ngav 08/12/2016 c-ùa HDND
tinh vè viêihô t q iirl, phi aang bào hiémv té giai doqn 2017-2020;
Theo dà nghi cùa Gidm déc Sô Lao dçng, Thuong binh và Xd hçL

QUYÉT

D§H:

Dièu 1. Bô sung dôi tuqng dusc hô trs dông bâo hiém I F- g diêT,-d
cüa Uy
khoan 1 Dièu 1 euyéi ai*r sô 52/2016/QD-LIBND ryày 2l/1212016
hô trq kinh phi d6ng bâo hiém y té giai do4n20r7'
,irr,t"é

il;;-dâ"

2020 nhu sau:

"içi

hôi c.uu chién binh thôn, tô dân phô, xônl khu dân ctt''
2018.
Dièu 2. Quyét dinh c6 hiêu luc thi hanh kê tu ngày 0l ttlâng 0l nàm

.chi hçi trusng chi

Chânh Vàn phông Üy ban nhân dân tinh; Giâm d6c câc SÔ, ngành; Chü
tich Ûy ban nhân dân câc huyQn, thantr phô; Thü truong câc tlcrn v! cô liên
quan chiu trâch nhiêm thi hành Quyét dinh này.l.Jÿ

TM. ÛY BAN NHÂN DÂN
CHÛTICH

Noi nhQn:
- Vàn phông Chinh phü (dê b/c);
- BQ Lao ttQng,
- aO

v

TBXH (dè b/c);

té (aé ulc);

- Bâo hiém xa hQi

vN

(dé b/c);

à
;1

- Website Chinh phù;
- Csc Kiém tra vàn bân QPPL -Bô Tu phâp;
-

TTIU, T-IIIDND tinh

(dê b/c)i

()

n Xuân Dông

- chü tich, câc PCTUBND tinh;
- Doàn DBQH tinh;

- Câc Ban cùa

IDND

tinh;

- VPTU, Ban TGTU;
- Nhu Dièu 2;

- Website Hà Nam;
- VPUB: LDVP, Công bâo tinh, câc
- Luu VT,

CV;

KGVX.

2

H9I DÔNG NHÂN DÂN
riwu nÀ Navr

CQNG HOÀ XÂ HQI CHÛNGHTA VIEJ NAM
DQc l$p - Tg do - H4nh phüc

so:35 /2017^{e-HDND

Hà Nam, ngay Qlthdngt2 nàm 2017

./PUBNL) TINH HA NAlvl
1,

nÊ'u

i, ,y .tÿl Qlt-ilk
.....r..2.....

)

h

uyêi

1hi.a.^

s ria tlôi, bô sung

NGHI QUYÉT
Nghiquyét s6lsnOrOnQ-IDND

ngày 08112t20f 6 cüa HQi dàng nhân dân tinh
hô trq kinh phi tt6ng bâo hiêm y té giai do4n2017-2020

Her DôNG r.urÂN tÂN rirvn nÀ Navr
rarôA xvrrr - Kÿ Hep rril./NÀM
Càn cû Luqt Td chûc chinh quyèn dia phuong ngày
Càn cû Luqt Bào hiémy té ngay 14 thdng l

l

l9

thâng 6 ndm 2015;

ndm 2008;

Càn cû LuQt sùa diit, bà sung mAt sé dièu cria Luqt Bào hiêm
thdng 6 nàm 2014;

y é ngay
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Cdn cû Nghi dinh sé tn:tZOtqrru»-Çp ngày t.t thâng tt nàm 2014 cùa
chinh phù vè qry dinh chi tiét và h:réng t:ân lihanh mat sii drèu cria Luôt Bào
hiém y

é;

fa *inh sii 3465/TTr-UBND ngay 29 ttuing I I ndm 2017 cua WND tinh
Hà Nam vè viÇc stla diii, bti sung Nghi qîtyét sé lstzotOtNg-ttouo ngay
08i12/2016 aûa ITDND tinh vè viQc hà *o kinh phl dông bào htém y té gtai doqn
Xét

2017-2020; Bâo câo thàm tra aia Ban Vàn hoâ - XA hAi Hai dàng nhân aa, fuh ua
ÿ kiên thao lwfin, üng nhtit cùa càc dai biiil Hôi dàng nhân dân inh tqi kÿ hap.

QUYÉTNGH[:
Dièu 1. Sria tlôi, bô sung ttiêm d khoân I Dièu I Nghi quyét sti
45l2016/NQ-HDIrlD ngày 08/tznu6 cüa Hôi tlông nhân dân tinh vàviec tô
trg kinh phi tl6ng bâo hiêm y tê giai do4n 2017-2020 nhu sau:
"d) Nguü cao tuôi û 70 dén 79 tuôi; nguoi c6 hr 30 nàm dén duoi 40 nàm
ttang; Chi hôi truong Hôi phq nü, Chi hôi truong HQi nông dân, Bi thu chi
Doan thanh niên, Chi hÇi truong Chi hQi Cuu chién binh thôn, tô dân phii, xôm,
khu dân cu; Nguü nhiêm HIV/AIDS: Hô trg 100% mûc dông bâo hiém y té".

,
tuôi

Dièu 2. Tô chrfrc thgc hiÇn
1. Giao

Uÿ ban nhân dân tinh tô chüc thgc hiên Nghi quyét này.

2. Thucrng t4rc. HQi dèng nhân dân tinh, câc Ban HQi dàng nhân dân tinh
và câc d4i biéu Hôi dàng nhân dân tinh girtm sât viÇc thpc hiçn Nlhi quyét này.

5
2

Nghi quyét này dâ dusc HQi dèng nhân dân tinh Hà Nam khoâ XVII, kÿ
hqp thü nàm thông qua ngày 07 thâng 12 rrâm2017 và c6 hiêu lqc tri ngày 01
thâng

0l

nàm 2018./.

CHU

Noi nh§n:
- Üy ban

TVQH;

oi

- Chinh phü;
- Câc Bô: Tài chinh; Y

é;

o

- CucKTVRBQTUPIÉP;
- BTV Tinh ùy;
- TT HDND tinh;
- UBND tinh; UBMTTQ tinh;
- Doàn DBQH tinh;
- Câc Ban HDND tinh;
- Câc sô: Tài chinh; KH&DT; Y

té;

BID{H tinh;

Ph4m Sÿ Lgi

- Câc Dai biêu HDND tinh;
- TI HDND, UBND cric huYÇn, thành Phô;
- Công bâo tinh;
- Luu: VT.

2

