
FQI BONG NHAN DAN 
TINFI  nA GIANG 

CONG HOA XA HQI CH(J NGHIA VIT NAM 
Bc 1p - Tir do - Hinh phñc 

S: 1/9 /20201NQ-HDND Ha Giang, ngày 09 tháng 12 nám 2020 

NGH! QUYET 
r A• A Quy d!nh  mtrc ho trq dong bao hiem y te doi vol m9t so 

di ttrqng trên dja bàn tinh Ha Giang 

HQI BONG NHAN DAN TINH HA GIANG 
KHOA XVII- K HQP TH1X 16 

Can c&Lut T chic chInh quyn djaphuring ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can c& Luát tha ddi, bo sung cia m5t sO diu cia Luat  To chic C7iInh phz 
và Lu2t To chic chInh quyên dja phiw'ng ngày 22 tháng 11 nàm 2019; 

C!àn  ciLutBáo hie2my té' ngày 14 tháng 11 nám 2008, 
C!án  ci Lut tha do2i, ho2  sung mt sé' diu cia Lut Báo hié'm y tl ngày 13 

tháng 6 nàm 2014; 

Gán c& Luat Ngán sách nhà nzthc ngày 25 tháng 6 nám 2015; 

án cii- Nghj djnh sO' 146/2018/ND-cF ngày 17 tháng 10 nám 2018 cia 
ChInh phi, quy djnh chi tiêt và hztO'ng dan thi hành mç5t sO diêu cia Luat Báo 
hiêm y té, 

Xét Ta trInh so' 64/T/Tr- UBND ngày 24 tháng 11 nám 2020 cüa UBND tinh 
ye viêc dê nghj ban hành Nghf quyêt Quy d/nh mtc ho trçr dóng bdo hiêm y té dOi 
v&i m7t sO dOi tlrclng trên dfa bàn tinh Ha Giang (thay the Nghj quyêt sO 
36/2016/NQ-HDND ngày 21 tháng 7 nám 2016 cia HDND tinh,); Báo cáo thâm 
tra sO: 39/BC-VHXH ngày 06 tháng 12 nám 2020 cia Ban Van hóa - Xâ hi 
HDND tinh, Ykién tháo lun cza dgi biêu Hç5i dOng nhân dan tinh tgi lcj) hQp. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. H trq 100% müc dóng bâo him y t cho các di ti.rçxng nguii 
thuch gia dInh c.n nghèo, ngixtñ thuc h gia dInh nghèo da chiêu không thiêu 
hii.t ye bão hiêm y tê, nguôi thuc h gia dInh lam nông nghip, lam nghip, ngu 
nghip có müc song trung bInh và hçc sinh, sinh viên trén dja bàn tinh Ha Giang 
theo quy djnh ti Diêu 4 Nghj dnh so 146/201 8/ND-CP, ngày 17 tháng 10 näm 
2018 cUa ChInh phü, quy djnh chi tiêt và hi.ràng dan thi hành mt so diêu cüa 
Luât Bão hiêm y tê. 

Biu 2. Hi dng nhân dan tinh giao cho Uy ban nhân dan tinh t chüc 
thc hin. 
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Nghj quyt nay dâ duçic Hi dng nhân dan tinh Ha Giang khóa XVII - 
h9p thir 16 thông qua ngày 09 tháng 12 nàm 2020, Co hiu lirc thi hành ttr ngày 
01 tháng 01 nm 2021 và thay the Nghj quyêt so 36/2016/NQ-HDND ngày 21 
th4ng 7 näm 2016 cUa Hi dông nhan dan tinh ye quy djnh müc h trq dóng bão 
hiCm ytê dôi vói mt so dôi tixcing trên cija bàn tinh Ha Giang.!. 

Noi nhIn: 
- Uy ban Thisông viii Quoc hi; 
- Van phàng Quôc ht5i, Van phàng ChInh phü; 
- Ban Cong tác dai  biêu, Uy ban Thir?mg vi QH; 
- Càc B: Y té, Tài chInh, Lao dng-TBXH; 
- Cic kiêm tra van ban QPPL-B Tu pháp; 
- TTr: Tinh üy-HDND-UTBND-UBMTTQ tinh; 
- Doàn DBQH khóa XIV tinh Ha Giang; 
- Dai biêu HDND tinh khóa XVII; 
- Các si, ban, ngãnh, to chi'rc chInh trj-xã hôi cap tinh; 
- HDND, UBND các huyn, thành pho; 
- Báo Ha Giang, Dài PiTH tinh; 
- Cong TTDT tinh, Cong báo tinh; 
- VnptiOffice; 
-Li.ru:VT,HDND(lb). 
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