
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
T!NH QUANG TR! Dc 1p  - Ti do - Hnh phüc 

Sô:223  /TTr-UBND Quáng Trj, ngàyjA tháng nám 2022 

T TRINH 
A A A A A Be ngh Hçn dong nhan dan Inh ban hanh Ngh quyet 

Quy dlnh  mfrc h trçr them tin dóng bão him xa hi cho 
ngirô'i tham gia bão him xã hi tty nguyen thuc h nghèo và ho 
cn nghèo trên dla  bàn tinh Quãng Trj giai don 2023 — 2025 

KInh giri: Hi dng nhãn dan tinh. 

Can cü Lut ban hành van bàn quy pham pháp lut ngày 22/6/2015 và các 
van bàn hithng dan thi hãnh, Uy ban nhân dan tinh Quâng Tn trInh Hi dông 
nhân dan tinh dir tháo Nghj quyêt quy djnh chInh sách ho trçi them tiên dóng bâo 
hiêm xä hi cho ngithi tham gia bào hiêm xA hi tir nguyen thuc h nghèo và 
h cn ngheo trén dja bàn tinh Quãng Trj giai do?n 2023 — 2025, ci the nhu sau: 

I. Si)' CAN THIET BAN HANH VAN BAN 

Bao him xâ hi là mt tn1 ct chInh cüa h thng an sinh xã hi trong nn 
kinh tê thj tnr1ng djnh htrâng xä hi chü nghTa, gop phãn quan trQng thirc hin 
tiên b, con bang xâ hi, bâo dam on djnh chInh trj - xã hi, d&i song Nhân 
dan, phát triên ben vng dat nuâc. 

Trong nhng näm qua, Tinh üy, Hi dng nhân dan (HDND), Uy ban nhan 
dan (UBND) tinh Quàng Trj dA ban hành nhiêu van bàn dê triên khai chü 
trrnmg, chInh sách ye Bão hiêm xä hi (BHXH), Bâo hiêm y tê (BHYT) nhu: 
Ban Chap hành Dàng b tinh khoá XVI ban Chucing trInh hãnh dng so 138-
CTHD/TU ngày 12/11/2018 thirc hin Nghj quyêt so 28-NQ/TW ngày 
23/5/2018 cüa Hi nghj lan thir bay Ban Chap hành Trung ucmg Dàng khóa XII 
ye cài cách chInh sách BHXH; Cong van so 1 774-CV/TU ngày 25/9/2019 cüa 
Tinhüy ye tang cithng chi do thirc hin chInh sách BHXH, BHYT. UBND tinh 
ban hãnh Kê hoach so 606/KH-UBND ngày 18/02/2019 triên khai thrc hin chi 
tiêu phát triên dOi tuvng tham gia BHXH, bão hiêm that nghip (BHTN) theo 
Chuong trInh hành dng so 138-CTHD/TU ngày 12/11/2018; Quyêt djnh so 

609/QD-UBND ngày 17/3/2021 ye vic thành l.p Ban Chi do thirc hin chInh 
sách BHXH, BHYT tinh Quàng Tn; Quyêt djnh so 2767/QD-UBND ngày 
28/10/2022 cüa UBND tinh ye ban hành Kê hoach tO chüc th.rc hin chi tiêu 
phát triên ngu?i tham gia BHXH, BHTN giai doin 2022-2025... 

TInh dn ngày 30/9/2022, toàn tinh có 72.014 ngi11i lao dng tham gia 
BI-IXH; trondó so nguôi tham gia BHXH tr nguyen là 17.080 ngu?i. Dir kiên 
näm 2022 có khoâng 20.000 tham gia BFIXH tr nguyen. Nhà có chInh sách 
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h trq cüa nhà rniâc di vài ngu?i lao dng tham gia báo him xã hi tir nguyen, 
trong 5 nàm tir 2017 — 2020, so nguii tham gia BHIXI-1 tr nguyen tang dáng kê: 
Nêu nhu näm 2017 toãn tinh mâi chi có 1.279 nguài tham gia BI-IXI-1 tr nguyen, 
thI trong 05 näm trên dja bàn tinh dã có them 18.72 1 ngithi tham gia BHXH t%r 
nguyen, tAng trên 15 lan so vâi nAm 2017. 

S ngirô'i tham gia BHXH tiy nguyen nãm 2017 và nAm 2022 

Doii vj tInh: Ngw&i 

S ngtrôi tham gia BHXH 

Näm 2017 Nãm 2022 tir nguyen Ham 2022 tAng 
them so vói nAm 2017 

20.000 
1.279 

(Dtkzen) 

Tuy 4y, vic thirc hin chInh sách BHXH, BHYT trong cã nuâc nói chung 
vàtinh Quãng Tn nói riêng van con nhiêu h?n  chê, nhât là vic m& rng và phát 
triên ngiiôi tham gia BI-IXH tr nguyen cOn gp nhiêu khó khAn; ct bao phU 
BHXH tAng ch.m, chua dáp urng vói yêu câu ctt ra. 

Hin nay, chInh sách h trçl cüa nhà nuóc d6i vth ngrii lao dng tham gia 
bâo hiêm xä hi t1r nguyen &rçic thirc hin theo Nghj djnh so 134/2015/ND-CP 
ngày 29/12/20 15 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt mt so diêu cüa Lut Báo hiêm 
xA hi tr nguyen. Khoãn 1, Diêu 14 Nghj djnh so 134/2015/ND-CP ngày 
29/12/2015 cüa ChInh phü quy djnh ye müc h trçv và dôi ttrqng h trçl nhu sau: 

"Ngzr&i tham gia báo hkm xã hôi ttr nguyen dtrrc Nhà nithc hó trcf tin 
dóng theo t)) le phán tram (%) trên mz-c a'óng báo hiém xei hói hang tháng theo 
müv chuán ho nghèo cza khu vwc nông thón quy djnh tgi Khoán 1 Diêu 10 Nghj 
djnh nay 1,  cu the: 

a) Bcng 30% di thi ngw&i tham gia báo him xâ hi tr nguyen thu5c h3 
nghèo; 

b) Bcng 25% di vái ngu&i tham gia báo hiem xã h3i tee nguyen thuôc h5 
cn nghèo, 

c) Bcng 10% cMi vái các ã'Ai twang khác. 

'Müc dóng h&ng tháng bng 22% m(rc thu nhp thang do ngui tham gia bâo him xã hi tr nguyen 
1ira chçn. 

M(rc thu nhp thang do nguii tham gia bão him xA hi tr nguyen Lra chQn thp nht bng m(rc chu.n 
h ngheo cüa khu virc nông thôn theo quy djnh cüa Thu tuâng ChInh phü và cao nht bang 20 1n mrc 
luong co si ti th&i dim dóng. 
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Khuyn khIch các cc quan, tc cht-c và Ca nhân h tr1 tin dóng báo hié'm 
xä hç3i cho ngw&i tham gia báo hiêm xä hôi tw nguyen. 

Can ci vào diu kiên phát trin kinh tl - xâ hi và k/ia náng ngán sách nhà 
nzthc trong tItng thai /c), Chinh phi sê xem xét diêu chinh m&c ho trcl tiên dóng 
cho ngzthi tham gia báo hiêm xâ h5i tt nguyen cho phü hcrp ". 

Vài müc h trçl trên, ngan sách nhà nuóc h trcl müc dóng di vâi ngu&i 
thuc h nghèo là 99.000 dông/ngu?ii/tháng (30%); dôi vói ngithi lao dng h 
cn ngheo là 82.500 dông/ngtr&i/tháng (25%); dôi vâi ngu?ii lao dng thuc dôi 
tuçing khác là 33.000 dông/ngithiltháng (10%). TInh theo müc chuân h nghèo 
khu vijc nông thôn giai doin 2021-2025 theo Nghj djnh so 07/2021/ND-CP 
ngày 27/01/2021 cüa ChInh phü quy djnh chuân nghèo da chiêu giai dotn 2021-
2025, thI tr ngày 01/01/2022, mCrc chuân nghèo dôi vâi khu vrc nông thôn giai 
doan 2021 -2025 là 1.500.000 dông, nên mrc dóng tôi thiêu hang tháng cüa các 
dôi ti.rclng dêu tAng; trong do dôi vâi ngithi lao dng thuc dôi ti.rqng khác tAng 
tü 138.600 dông/tháng len 297.000 dông/tháng (dä trr mirc ho trçc cüa Nhà 
nirâc) dA tác dng den vic tiêp tic tham gia bào hiêm xA hi tir nguyen cüa 
nhóm ngu1i có thu nhp thâp, không on djnh. Den ngày 3 0/9/2022 dã CO 4.183 
ngi.thi drng dóng không tiêp tic tham gia báo hiêm xã hi tr nguyen. Trong khi 
dO da so ngui lao dng tham gia bâo hiêm xã hi tir nguyen dêu tp trung a khu 
vrc nông thôn hoc lao dng lam nghê tr do ô khu vrc thành thj, lao dng khu 
virc phi chInh thüc vai thu nhp thâp và thiêu on djnh. VI 4y, vói müc ho trq 
cüa nhã nuâc nhu hin nay chira that sir thu hut dông dáo ngu&i lao dng tham 
gia dóng bâo hiêm xã hi tr nguyen dé hir&ng ché d huu trI sau nay. 

Theo s lieu cüa Ciic thng kê tinh Quãng Trj, nAm 2022, toàn tinh cOn 
khoâng 303.755 ngirai lao dng trong d tuôi chi.ra tham gia bâo hiêm xA hi 
(Lic hrcing lao dng nAm 2022 là 3 75.769 ngithi). Nêu không có giâi pháp và 
chInh sách khuyên khIch tAng minh so ngu&i tham gia bão hiêm xã hi thi gánh 
nng ye an sinh xA hi sê rat lan khi ngi.thi lao dng không cOn khà nAng lao 
dng nhtrng không cO lucing him hang tháng, không cO the bâo hiém y té dê 
khám chta bnh, không dirçic hir&ng chê d tü tuât,... Day sê là mt gánh n.ng 
cho ngân sách trong tlxclng lai vi phâi chi trçi cap báo trçl xA hi, mua the bão 
hiêm y tê cho ngi.rOri cao tuôi vi không tham gia bâo hiém xA hi tir nguyen. 

Xut phát ti'r nhtng l do trên, vic h trc tin dóng bão him xA hi cho 
ngirñ tham gia bâo hiêm xA hi tir nguyen (ngoai mirc ho trçi chung cüa ngãn 
sách Trung ircing) can có nhüng chmnh sách ho trçi them tü ngãn sách cUa tinh nharn 
tio bi.rrc dt phá trong vic thirc hin chInh sách bâo hem xA hi ttr nguyen, nhât 
là dôi vâi ngirOri tham gia bão hiêm xA hi tr nguyen thuc h nghèo và h cn 
nghèo, gOp phân thrc hin tot các chInh sach an sinh xã hi trên dja bàn tinh trong 
thai gian tâi, nhAm tAng t' l bao phü bào hiêm xA hi theo tinh than Nghj quyêt so 
28-NQiTW ngày 23/5/20 18 cüa Ban chap hành Trung ucing ye cãi cách chInh sách 
bAo hiêm xä hi, Chuang trinh hAnh dng so 138-CTHDiTU ngày 12/11/2018 cüa 
Ban Chap hành Dâng b tinh Quãng Tn khóa XVI ye thrc hin Nghj Quyêt 28-
NQiTW; Nhj quyêt so 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 cüa Chinh phü Ye vic giao chi 
tiêu phát then dôi tuçing tham gia bâo hiêm xA hi; Quyet djnh sO 2767/QD-UBND 
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ngày 28/10/2022 cüa UBND tinh v ban hành K hoch t chüc thrc hin chi tiêu 
phát triên nguôi tham gia báo him xâ hi, bâo hiêm that nghip giai don 2022-
2025 theo Nghj quyêt so 69/NQ-CP ngày 19/5/2022 cüa ChInh phü (trong dóphán 
dáu nám 2023 dat 20,8% và den nám 2025 dgt 22,5% hrc hmng lao d5ng trong do 
tuôi tham gia BI-IXI-I,). 

II. MJC DICH, QUAN DIEM xAv DUNG DV THAO VAN BAN 
1. Mic dIch 
H trci và to diu kin cho nguäi lao dng lam vic a khu vijc phi chInh 

thüc và nông dan, nhât là ngithi thuc din h nghèo, ngl.r?L1i thuc h cn nghèo 
tham gia BHXH tir nguyen,  gop phãn thirc hin tot chInh sách an sinh xã hicüa 
Dáng, Nhà nurc; giám áp 1irc chi ngân sách nhà nithc trong vic chi trâ chê d 
trçi cap bào trçl xA hi cho ngithi cao tuôi không có lucrng hu'u, dông thai tAng 
nhanh t 1 bao phU BHXH theo miic tiêu cüa Nghj quyêt so 28-NQ/TW ngày 
23/5/2018 cüa Ban Chap hành Trung hang Dãng khóa XII ye câi cách chInh 
sách BI-IXH, Chuang trInh hành dng so 13 8-CTr/TU ngày 12/11/2018 cUa Ban 
Chap hành Dâng b tinh khóa XVI ye thrc hin Nghj quyêt so 28-NQ/TW; 
Nghj quyêt so 691NQ-CP ngày 19/5/2022 cüa ChInh phü ye vic giao chi tiéu 
phát triên dOi tuqng tham gia báo hiêm xã hi. 

2. Quan dim 
- Th ch hóa các quy djnh cüa pháp lut trong vic thirc hin các chmnh 

sách BHXH phU hçip vâi diêu kin thrc tê cüa dja phuang nhAm khuyen khIch 
và ho trçi nguii lao dng, nhât là ngu?Yi thuc din h nghèo, ngithi thuôc ho can 
nghèo tham gia BHXI-I tr nuyn dê hithng chê d huu trI, tir tuât, khám chUa 
bnh; dông thai dam bão kêt hçrp hài hoà các nguyen täc dóng - hithng, cong 
bang, bInh däng, chia sé và ben v&ng. 

- Nguai tham gia BHXH tir nguyen hin nay chü yu trong khu virc phi 
chInh thüc vâi dc thu là lao dng tr do, thu nhp bâp bênh, thiêu on dlnh  và 
không ben ving. Vic h trçl tién dóng BHXH cüa Nhà ntthc dôi vth nguYi tham 
gia BHXH t1r nguyen mâi chi dtrçic áp dung tü ngày 01/01/2018 vol mirc hO tr 
tr 10% - 30% müc dóng BHIXEI tr nguyen hang tháng theo müc chuân h 
nghèo cüa khu vrc nông thôn tüy trng dOi tuqng. Day là rnüc ho trq chua thijc 
sr hap dn dOi vOi ngirOi tham gia BHXH tir nguyen chü yêu là lao dng tr do, 
thu nhp thâp. VI vy can có nhüng chInh sách ho trq them tr ngn sách tinh dê 
khuyên khich han nta thu hut nguOi tham gia BHXH tir nguyn 

III. QUA TRiNH xAY DING Df THAO VAN BAN 
1. Ngày 25/10/2022, TJBND tinh dâ có Cong van s 5284/UBND — KGVX 

chi do SO Lao dng-Thuang binh và XA hi chü trI, phôi hqp vOi các SO, ngành 
lien quan dê xuât chInh sách hO tr nguOi tham gia bâo hiêm xâ hi tr nguyen 
trên dja bàn; ngày 0 1/11/2022, UBND tinh có Cong vAn so 5506/UBND-TH ye 
vic chuân bj các ni dung trInh kS'  h9p thu 13 k' h9p cuôi nAm cüa Hi dông 
nhan dan tinh khóa VIII ngày 03/11/2022, theo do dé nghj SO Lao dng — 
Thhang binh và XA hi phOi hqp yOi các SO, ban ngành, Doàn the và các dja 
phuang xây drng dr thâo Nghj quyêt Quy djnh müc ho trg them tiên dóng bâo 
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him xA hi cho ng1.r1i tham gia bào him xa hi ti nguyen thuc h nghèo va 
hO cn nghèo trên dja bàn tinh Quãng Tn giai dotn 2023 - 2025. 

2. Co quan chU tn son thâo dã nghiên ciru, xaydijng dir thâo và t chüc 
lay kiên gop , tham gia cüa U ban Mt trn To quôc Vit Nam tinh, các Co 

quan chuyên mon thuOc UBND tinh, UBND các huyn, thj, thành phô và các 
don vj lien quan; dàng tái toãn van Dir thâo trên Cong thông tin din t1r cüa tinh 
theo ding quy djnh cüa pháp 1ut ye vic ban hành van bàn quy phm pháp 1ut. 

Trên Co s& kin tham gia cüa các Sâ, ngành lien quan2  Va d& chiu 
nhüng nhim vi quy djnh UBND tinh trinh HDND cüng cap quyêt djnh nOi 
dung và müc chi ho trçl, So Lao dng —Thiiong binh và Xã hOi  xây d%rng Du 
thâo TO trinh cüa UBND và Di.r thão Nghj quyét cüa HOi  dOng nhãn dan tinh 
QUy djnh mirc ho trçi them tiên dóng báo hiêm xâ hOi  cho ngtr&i tham gia bão 
hiêm xã hti t%r nguyen thuOc hO nghèo và hO cn nghèo trên ctja bàn tinh Quãng 
Trj giai dotn 2023 - 2025. 

3. Dii thâo Nghj quyt cIA ducic SO Tu pháp thm djnh ti báo cáo s 
2009/BC-STP, ngày 17/11/2022 ye vic thâm djnh dir tháo van bàn quy phm 
pháp lust. 

Qua trInh xây drng Di thâo van bàn, có mOt  s kin d xut v di 
tuqng áp diing, nhix sau: 

- Uy ban Mt trn To quc Vit Nam tinh, SO K hoach  và Du tti, SO Tài 
chinh, BAo hiêm xA hOi  và UBND cac huyn, thành phô: Hâi Lang, Triu Phong, 
Hithng Hóa, Cam LO và Thãnh phô Dông Ha dê nghj h trçi tang them 20% müc 
dóng bâo hiêm xA hOi  tr nguyen dôi vOi nguOi tham gia bão hiêm xA hOi  tr 
nguyen thuOc hO nghèo; H trçi tang them 15% mIre dóng bào hiêm xA hOi  t%r 
nguyen dôi vOi ngithi tham gia bào hiêm xA hOi  tir nguyen thuOc hO cn nghèo; 
Ho trçr tang them 5% mIre dóng bâo hiêm xA hOi  tir nguyen dôi vOi ngiiOi tham 
gia bào hiêm xA hOi  tr nguyen thuOc  dôi tucmg khác (Mlrc ho trq nay ngoài mIre 
ho trçi dóng bâo hiêm xA hOi  tr nguyen &rcic quy djnh ti Nghj djnh 
134/20151ND-CP ngày 29/12/20 15 cüa ChInh phü). 

- Ban VAn hóa xA hOi, HOi dng nhân dan tinh (ti bu& lam vic vOi Bão 
hiêm xA hOi  tinh ngày 17/11/2022) dê xuât quy djnh h trçi tAng them 20% mIre 
dóng bâo hiem xA hOi  tij nguyen dôi 'v&i ngi.rOi tham gia báo hiêm xa hOi  tii 
nguyen thuOc hO nghèo; ho trçi tang them 15% mIre dóng bàn hiem xA hOi  tir 
nguyen dôi vOi ngixOi tham gia bâo hiem xA hi trnguyn thuOc hO cn nghèo 
thI nên xem xét mO rOng them mOt  so thành phàn d h tr tAng them mIre dóng 
bàn hiern xA hOi  tr nguyen dôi v&i nguOi tham gia bâo hiem xA hOi  tir nguyen 
thuOc dôi ttrçing khác dê dixa vào Nghj quyêt. 

- Tuy nhien, kin cüa SO Tài chinh (ti Cong van s 4187/STC — QLNS 
ngày 08/11/2022) d xuât ho tr them 20% dOi vOn ngi.rOi tham gia B}-IXH tr 
nguyen thuOc hO nghèo vâ 15% dôi vOi hO cn nghèo, không h trq cho ngirOi 
tham gia BHXI-I t%r nguyen thuOc nhOm di tuçing khác. L do: NAm 2023-2025 

2 Uy ban Mt trn T qu& Vit Nam tinh, Sâ K hoach và Du tu, So Tài chinh, Bão him xA hi vã UBND các 
huyn, thãnh ph& Hal Lang, Triu Phong, Htrông HOa Cam L và thânh ph Dông Ha. 
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là näm tip theo trong thii k' n djnh ngân sách giai ctoin 2022-2025, ben canh 
khó khän ye nguôn thu ngãn sách dja phi.rcing, ngãn sách tinh dang can dôi kinh 
phI cho các chInh sách dja phuong ban hành, chInh sách Trung ucng ban hành 
nhung dja phuong phái dam bâo kinh phi. Do do rat khó khàn trong vic bào 
dam can dôi ngân sách cho các chinh sách phát sinh lam tang chi ngãn sach 
dja phucmg. Theo quy djnh, không ban hành cac chInh sach, dê an, Nghj quyét 
cO sfr diing ngân sách nhà nuàc khi chua can dôi duçic nguôn kinh phi. Dé phü 
hcipkhâ näng ngân sách dja phrningvà dam bào chInh sách khi ban hành cO dü 
nguôn hrc thirc hin. 

Vi 4y, UBND tinh thng nht mi'rc d xut trithc m.t chi h trq them cho 
02 dôi tuçing ngu?i nghèo và cn nghèo; Müc ho trq: ho tr them 20% ctôi vâi 
ngixñ tham gia BHXH tij nguyen thuc h nghèo và 15% ngi.thi tham gia 
BHXH t1r nguyen thuc h cn nghèo; dôi tuçlng cOn lai  së nghiên c1ru, rà soát 
dê tInh toán h trci trong thji sian tti khi can dôi di.rcic nguôn hrc. Cii the d1r 
kiên tOng so ngtr?ii và tong so tiên h trçl nhu sau: 

+ DM vâi ngithi thuc h nghèo: H trg them tin dóng bâo him xä hi 
müc 20% cho ngis1i tham gia bâo hiêm xã hi tr nguyen thuc h nghèo: 

1.500.000 x 22% x 20% x 12 tháng = 792.000 dng/nguiiJnäm. 
+ Di vài nguôi thuc h cn nghèo: H trçl them tin dóng báo him xa 

hi müc 15% cho ngtr1i tham gia bâo hiêm xã hi ttr nguyen thuc h cn 
nghèo: 

1.500.000 x 22% x 15% x 12 tháng = 594.000 dông/nguâi/näm. 
- Dir kin kinh phi h trçl giai don 2023 — 2025 trong toàn tinh là: 2.693 

triu dông (näm 2023. 812 triéu dóng, nàm 2024: 871 triu dông, nám 2025: 
1.010 triêu dông). Chi tiêt theo Phi,i liic kern theo. 

- ThYi gian h trq: D nghj 1-IDND tinh cho phép &rçlc áp diing tü ngày 
01/01/2023 den hêt ngày 31/12/2025. 

- Kinh phi h trçi: Ngân sách tinh (B trI ngun ngân sách tinh giao trong 
d toán ngãn sách dja phung hang näm, giai don t1r näm 2023 dn näm 2025). 

IV. BO CUC  vA NQI DUNG C BAN CUA DI THAO VAN BAN 
1.Bcic: 
Du tháo Nghj quyt xây drng vri 3 diu: 
Diu 1. Pharn vi diu chinh, d6i tirçrng áp diing 
Diu 2. Müc h trçl, th&i gian h trçl và kinh phi thrc hin 
Diu 3. Tc!, chüc thc hin 
2.Nidungcobãn 
- Di tucmg áp dung: 
+ Cong dan Vit Nam tü dü 15 tu,i tth len và không thuc di tuçmg tham 

gia BHXH bat buOc quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 2 cüa Lut Bâo him xa hi, có 
h khâu thu?mg trU trên dja bàn tinh Quãng Trj, là ngu?i tham gia bâo hiêm xA 
hi t%r nguyen thuc h nghèo yà hO cn nghèo tti báo hiêm xâ hOi  các huyn, 
thj xã, thành phO thuOc  tinh. 
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+ Các cci quan, t chüc, cá nhân có lien quan dn bâo him xã hi t%r 
nguyen. 

- Mirc h trq: Ngix?i tham gia bão him xã hi tr nguyen &rcic h trçl them 
tiên dóng bâo hiêm xã hi tr nguyen theo t l phânträm (%) trên mirc dóng 
báo hiêm xâ hi tir nguyen hang tháng theo müc chuân h nghèo cüa khu vtrc 
nông thôn theo tüng th?i1 kS'  do Chinh phü quy djnh, ci the: 

a) H trçl them 20% müc dóng bâo him xã hi tr nguyn di vài ngu&i 
tham gia bâo hiêm xA hi t%r nguyen thuc h nghêo; 

b) H trçi them 15% müc dóng bâo him xA hi t%r nguyen di vói ngithi 
tham gia bão hiêm xã hi tr nguyen thuc h cn nghèo. 

(Müc h trq nay ngoai müc h trq dóng bâo him xA hi ttr nguyen ducic 
quy djnh ti Nghj djnh so 134/2015/ND-CP ngày 29/12/2015 cüa ChInh phü quy 
djnh chi tiêt môt so diêu cüa Luât Bâo hiêm xã hi ye bâo hiêm xã hi tr 
nguyen). 

2. Thôi gian h trçr: 
H trçi theo thii gian thrc t tham gia bâo him x hi tir nguyen cUa trng 

dôi txqng tü ngày 01/01/2023 den hêt ngày 31/12/2025. 
3. Kinh phi h trç': Ngân sách tinh. 
Uy ban nhân dan tinh kInh trinh Hi &ng nhân dan tinh Khóa VIII, K' hçp 

thu 13 xem xét, quyêt djnh. 
(Ho Sc, g&i kern theo Ta trInh gain: 

- Dir tháo Nghj quyé't cza Hôi &ng nhán dan tinh, 

- T& trinh và Báo cáo cza SÔ Lao d3ng — Thu'on binh và Xâ h5i v vic xáy 
dyng Dy tháo Nghj quyêt quy djnh mic ho lrçr them tiên dóng báo hiêrn xâ h5i cho 
ngw&i tham gia btho hiêm xil h3i hr nguyen thu(5c h(5 nghèo và ho cçn nghèo trên 
dia bàn tinh Quáng Trj giai dogn 2023 — 2025; 

- Van ban gop 5 cza UBMTTQ VNtinh và các S0, ban, ngành, djaphwo'ng 
- Báo cáo tdng hQp, ti4 thu, giái trInh gOp j. v s- cn thié't ban hành Dr 

tháo Van bán).t 
 1g,/ 

No'i nhtin: 
- Nhix trén; 
- Chü tjch, eác PCT UBND tinh; 
- Ban VHXI-I, HDND tinh; 
- Ban KTNS, HDND tinh; 
- Các Sci: Tài chInh, LD-TB&XH; 
- Bâo him xA hi tinh; 
- CVP, các PVP; 
- Li.ru: VT, TCTM, KGVX.$, 

Vô Van Hung 



B 

hii 1ic 
9' BONG BHXH TI NGUYEN 
nan, 2023-2 025) 

DVKIEN 

D J'7 Ngzthi, Triu dng. 

TT j tirçiig 
h trcr 

Mfrc h 
trçr/ngirol 

Inäm 

Dir kin 
nàm 2023 

Diy kin 
näm 2024 

Dir kin 
näm 2025 

Dy 
kien 
tong 
kinh 
phi 

ngân 
sách 

hO trcr 

Ngirôi 
tham 
gia 

Dir kin 
kinh phi 
(ngw&i 
ngheo 
20%, 
can 
nghèo 
15%) 

Ngtrôi 
tham 
gia 

Dir 
kin 
kinh 
phi 

(ngw&i 
ngheo 
20%, 
can 
nghèo 
15%) 

Ngirô'i 
tham 

gia 

Di 
kin 
kinh 
phi 

(ngzt&i 
nghèo 
20%, 
can 
nghèo 
15%) 

Ngu?i 
thuc din 
h nghèo 

0,792 400 317 550 435 650 515 1.267 

2 

Nguäi 
thucdin  

h9 C?tfl 

nghèo 

0,594 700 416 800 475 900 535 1.426 

Tng cng 1.200 812 1.300 871 1.500 1.010 2.693 
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