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(Dir tháo) 

NGII! QUYET 
Quy djnh mu'c h trçr them tin dóng bão him xã hi cho 

ngtrôi tham gia bão hiêm xa hi tiy nguyen thuc ho nghèo và 
h cn nghèo trên dja bàn flnh Quãng Trj giai doin 2023 — 2025 

HO! BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP TH15' 13 

Can cz Luçt T ch&c chInh quyn d/aphirong ngày 19/6/2015; 
Can c& Luçt tha ddi, bd sung mçt sd diu cüa Luat  Td chi'c ChInh phi va 

Lut To ch&c chInh quyên dja phwo'ng ngày 22/11/2019, 

Can thLutNgán sách nhà nithc ngày 25/6/2015, 
can ct Nghj djnh sá 134/2015/ND-GP ngày 29/12/2015 cüa chInhphn Quy 

djnh chi tiêt mt so diêu cia Luat  Báo hiêm xa hi ye báo hiêm xa hi tr nguyen; 
Thrc hin Nghj quylt s 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 cãa chInh phñ v vic 

giao chi tiêu phát trien dôi tlrng tham gia báo hiêm xã hi, 
Xét Ta trInhs6: /TTr-UBND ngày tháng nãm 2022 cia Uy ban nhán 

dan tinh ye vic dé nghj ban hành Nghj quyêt quy djnh mic ho tr them tiên dóng 
bào hiêm xa hi cho ngw&i tham gia báo hiêm xâ hç5i ty' nguyçn thuç$c h nghèo và 
h cçn nghèo trên dja bàn tinh Quáng Trj giai dogn 2023— 2025, Báo cáo thâm tra 
cza Ban Van hóa - Xâ hç$i và kiên tháo luan  cüa dgi biêu H5i dOng nhân dan tinh 
tgi /g) hQp. 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. Phtm vi diu chinh, dôi t.rç'ng áp thing 
1. Phm vi diu chinh: Nghj quyt nay quy djnh mCrc h trçY them tin dóng bâo 

hiêm xA hi cho ngithi tham gia bâo hiêm xà hi tir nguyen thuOc hO nghèo và hO 
cn ngheo trên dja bàn tinh Quãng Trj giai don 2023 — 2025. 

2. D& tuçlng áp diing: 
- Cong dan Vit Nam tü dü 15 tui tth len va không thuOc di tuqng tham gia 

BFIXH bat buOc quy djnh ti khoãn 1 Biêu 2 cüa Lut Bâo hiêrn xã hOi,  có hO khâu 
thung trü trên dja bàn tinh Quáng Trj, là ngthi tham gia bão hiêm xã hOi  tix nguyen 
thuôc hO ngheo và hO cn nghèo ti báo hiêm xã hOi  các huyn, thj xã, thành phô 
thuOc tinh. 

- Các ca quan, tt cht'rc, cá nhn có lien quan dn bão him xâ hOi  tir nguyen. 
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Diu 2. Müc h trçr, tho'i gian, kinh phi thirc hin 

1. Mfrc h trçr: 
Ngithi tham gia bão him xã hi tr nguyen duqc h trq them tin dong bâo 

hiêm xä hi tr nguyen theo t 1 phân tram (%) trén mirc dóng bão hiêm xã hi tr 
nguyen hang tháng theo mtrc chuân h nghèo cüa khu vrc nông thôn theo ttrng thii 
k' do ChInh phü quy djnh, ci the: 

a) H trçY them 20% mirc dóng bão him xA hi tr nguyen di vâi ngu?ii tham 
gia bâo hiêm xâ hi tr nguyen thuc h ngheo; 

b) H trçl them 15% mi.'rc dóng bào him xã hi ti nguyen di vâi ngui tham 
gia bâo hiêm x hi tir nguyen thuc h cn nghèo. 

(Mirc h trçl nay ngoài müc h trçi dóng bão him xa hOi tr nguyen ducic quy 
djnh tai  Nghj djnh so 134/2015/ND-CP ngày 29/12/2015 cüa Chmnh phü quy djnh 
chi tiêt mOt so diêu cüa Lut Bâo hiêm xA hi ye bào hiêm xA hi ti nguyn). 

2. Thôi gian h try': 
H trçl theo th&i gian thrc t tham gia bão him xä hi tir nguyen cüa ttrng di 

tuçing tr ngày 01/01/2023 den hêt ngày 3 1/12/2025. 

3. Kinh phi h tryr: Ngân sách tinh. 
Diu 3. T chfrc thirc hiên 
1. Giao liJy ban nhân dan tinh t chüc trin khai thrc hin Nghj quyt. 
2. Thuô'ng trirc Hi dtng nhãn dan, các Ban cüa Hi dng nhãn dan, các T di 

biu Hi dông nhân dan và di biêu Hi dông nhãn dan tinh phôi hcip vOi Uy ban 
Mt trn To Quôc Vit Nam tinh giám sat vic thirc hin Nghj quyêt. 

Nghj quyt nay da duçic Hi dng nhân tinh Quãng Tn Khóa VIII KS'  h9p thu 
13 thông qua ngày ... tháng .... nàm 2022 và có hiu hrc thi hành tr ngày ... tháng 
nm 2022./. 

Noi nhn: 
- UBTVQH; 
- VPQH, VPCTN, VPCP; 
- Ci1ic Kim tra van ban thuc B Tu pháp; 
- Vi Phap chê cCia Bi Tài chInh và Bt VH,TT&DL; 
- TI'. TU, YLHDND, UBND, UBMTFQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh TAND, VKSND tinh; 
- Dai biu HDND tinh; 
- VPTU, VPUBND tinh; 
- VP Doàn DBQH&HDND tinh; 
- Các So, ban, ngành, doãn th cAp tlnh; 
- TI' HDND, UBND các huyn, thj xa, TP; 
- Cong báo tinh; 
- Lixu: VT, VHXH. 

CHU T!CH 

Nguyn EDäng Quang 
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