
HQI BONG NHAN DAN 
TINTI HA GIANG 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI1T NAM 
Bc 1p  - Ti do - Hnh phüc 

S: c3 INQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nàm 2022 

NGHj QUYET 
Bei sung chi tiêu kinh t xa hi 5 nàm giai don 2021 - 2025 và 11am 2022 

HQI BONG NHAN DAN TiNH HA GIANG 
KHOA XVIII - K' HQP TH1 BAY 

Can th Luát Ta chtc chInh quyn ma phu-o'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Lu2t s&a doi, bó sung m5t so diêu cña Lut To chzc QiInh phz và Luç2t TO chtc 
ChInh quyên djaphu-crng ngày 22 tháng 11 nám 2019, 

Can c&Luat Báo him xä h5i ngày 20 tháng 11 nám 2014; 

Can c& Lut Vic lam ngày 16 tháng 11 nám 2013; 

Can th Nghj quyit s 102/NQ-cP ngay 03 tháng 8 nám 2018 cña C'hinh phi 
ye vic giao chi tiêu phát triên dOi tu-ong tham gia báo hiêm xä h5i; 

Can cz Nghj quylt so' 69/NQ-cP ngày 19 tháng 5 nám 2022 cza ChInh phi 
ye vic giao chi tiêu phát triên dôi twang tham gia báo hiêm xã hi; 

C'án ci QuyEt djnh so' 1 76/QD-TTg, ngày 05 tháng 02 nám 2021 cña Thz 
tzthng C'hInh phü ye ban hành Chitang trInh ho trçrphát triên thj trw&ng lao d$ng 
den nám 2030; 

Can cz Quylt djnh so' 546/QD-TTg ngày 29 tháng 4 nám 2022 cza Thi tu-óng 
ChInh phz ye giao chi tiêu thtc hin bao phz Bâo hiêm y tê giai dogn 2022- 2025; 

Xét Ta trInh so' 45/TTr-UBND ngày 23 tháng 6 nám 2022 cza Lv ban nhdn 
dan tinh ye vic ban hành Nghj quyêt bO sung chi tiêu kinh tê xâ h3i 5 nám giai 
dogn 2021 - 2025 và näm 2022, Báo cáo thdmtra sO 11/BC'-VHXII ngày 12 tháng 
7 näm 2022 cia Ban Van hóa - Xü hi Hi dOng nhán dan tinh, Y kiên tháo lun 
cüa dgi biêu H3i dOng nhân dan tgi k5' hQp. 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. B sung chi tiêu kinh t xä hi 5 nãm giai don 2021 - 2025 và nãm 
2022 ti khoãn 2.2 Diêu 2 Nghj quyêt so 39fNQ-}ND ngày 09/12/2020 cüa Hi 
dông nhn dan tinhvê Kê hoach phat triên kinh tê - xâ hi 5 nm giai don 2021 - 
2025 và khoán b Diêu 2 Nghj quyêt so 46/NQ-FIDND ngày 03/12/2021 cüa Hi dông 
nhan dan tinh ye K hoach phát triên kinh té - xã hi näni 2022 ci the nhu sau: 

S. • • • A • - A• • 1. Boi vol chi tieu krnh te xa hi 5 nam giai doin 2021 - 2025, phan dau 
dn näm 2025 dt: 
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- T l tham gia bão him x hi bt buc dat  19% thng s lrc lung lao 
dng cüa tinh. 

- T 1 tham gia bâo him xã hi tir nguyen dat  12% thng s 1rc hrng lao 
dng cüa tinh. 

- Tr 1 tham gia bâo him that nghip dat  19% tng s lrc krqng lao dng 
trong d tuôi có khã nng tham gia bâo hiêm that nghip cüa tinh. 

- T l bao phü bão him y th dat  97,25%. 

2. Di vói chi tiêu kinh t xa hi nãm 2022 

- T l tham gia bão him xâ hi bt buc dat  17% thng s 1irc li.rqng lao 
dng cüa tinh. 

- T' l tham gia bâo him x hi tr nguyen dat  7% thng s 1irc hxqng lao 
dng cüa tinh. 

- T 1 tham gia bâo him tht nghip dat  14% tng s lrc lung lao dng 
cUa tinh. 

- T 1 bao phü bão him y t dat  97,25%. 

Diu 2. T ch(rc thuc hiên 

1. Hi dMg nhân dan tinh giao cho Uy ban nhãn dan tinh t ch'crc thirc hin. 

2. Thixng trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa Hi dng nhãn dan tinh, 
các To dai  biêu Hi dông nhân dan tinh và cáo dai  biêu Hi dông nhán dan tinh 
cn dr chüc nàng, nhim v1i, quyên hn theo lut djnh giám sat vic triên khai 
thirc hin Nghj quyêt nay. 

Diu 3. Nghj quyt nay dä duçic Hi ding nhãn dan tinh Ha Giang, Khóa 
XVIII - K' h9p thir Bay thông qua ngày 15 tháng 7 näm 2022 và có hiu lirc ti'r 
ngày 15 tháng 7 näm 2022.!. 

Nii nhin: 
- Uy ban Thtr&ng vi Quoc hOi; 
- Ban Cong tác dai  biêu, UBTVQH; 
- Van phông Quôc hi; 
- Yãn phông ChInh phil; 
- Uy ban Trung uong MTQ Vit Nam; 
- B Lao dng - Thuang binh và Xa hi; 
- B TàichInh; 
- Bão hiêm xA hOi  Vit Nani; 
- Cic Kim tra van bàn QPPL - BQ Tu phap; 
- TFr. Tinhüy, HDND, TJBND tinh, UBMTFQ tinh; 
- Doàn DBQH khóa XV tinh Ha Giang; 
- Di biu HDNI) tinh khóa XVffl; 
- Các s&, ban, ngành, doàn th cp tlnh; 
- LI) VP Tinh üy, Doàn DBQH-HDND, UBND tinh; 
- Các To ch(rc CT-XH cap tinh; 
- TTr. HDND, UBND các huyn, thành phô; 
- Báo Ha Giang, Dài PT-Th tinh; 
- Trung tam Thông tin - Cong báo tinh; 
-Liru: VT,HDND. 
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