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CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 01-01-2017

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 52/2016/Qð-UBND

Hà Nam, ngày 21 tháng 12 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Về việc hỗ trợ kinh phí ñóng bảo hiểm y tế giai ñoạn 2017-2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Luật sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13
tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị ñịnh số 105/2014/Nð-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính
phủ về quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Bảo hiểm y tế;
Căn cứ Quyết ñịnh số 1167/Qð-TTg ngày 28 tháng 6 năm 2016 của Thủ tướng
Chính phủ về việc ñiều chỉnh giao chỉ tiêu bao phủ bảo hiểm y tế giai ñoạn 2016 - 2020
cho Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
Căn cứ Nghị quyết số 45/2016/NQ-HðND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của
Hội ñồng nhân dân tỉnh Hà Nam, khoá XVIII, kỳ họp thứ ba về việc hỗ trợ kinh phí
ñóng bảo hiểm y tế giai ñoạn 2017- 2020;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Lao ñộng - Thương binh và Xã hội.
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Quy ñịnh mức hỗ trợ ñóng bảo hiểm y tế cho một số ñối tượng có hộ
khẩu thường trú tại tỉnh Hà Nam như sau:
1. ðối tượng, mức hỗ trợ:
a) Người thuộc hộ gia ñình cận nghèo theo quy ñịnh tại ñiểm c khoản 1 ðiều
3 Nghị ñịnh số 105/2014/Nð - CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ: Hỗ
trợ 10% (ngoài 70% phần ngân sách Trung ương ñã hỗ trợ) mức ñóng bảo hiểm y
tế năm 2017 và năm 2018, từ năm 2019 hỗ trợ 30% mức ñóng bảo hiểm y tế.
b) Người thuộc hộ gia ñình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức
sống trung bình theo quy ñịnh tại Khoản 2 ðiều 1 Nghị ñịnh số 105/2014/Nð-CP ngày
15/11/2014 của Chính phủ: Hỗ trợ 20% (ngoài 30% phần ngân sách Trung ương ñã
hỗ trợ) mức ñóng bảo hiểm y tế.

