
  

 

UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ LAO ĐỘNG – TB&XH 

 

Số: 2230/SLĐTBXH-BTTN 
 

V/v đề nghị đăng tải, góp ý dự thảo  

Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị 

quyết HĐND tỉnh quy định nâng mức 

hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ ngân sách 

địa phương cho đối tượng thuộc hộ gia 

đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, 

ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 

sống trung bình trên địa bàn tỉnh. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 
 

Bình Thuận, ngày  29  tháng  9  năm 2022        

             

                                              

 Kính gửi:  

                  - Các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh;  

                                            - Các đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh; 

                        - Trung tâm Thông tin tỉnh;  

                                        - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

  

 Thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh 

về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5 - Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI; Công 

văn số 4965/UBND-TH ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai Nghị 

quyết về hoạt động chất vấn tại kỷ họp thứ 5-HĐND tỉnh khóa XI; Thông báo số 

207/TB-UBND ngày 02/8/2022 của UBND tỉnh Kết luận của Chủ tịch UBND 

tỉnh Lê Tuấn Phong tại Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2022 và phương hướng 

nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Trong đó, giao Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội tiếp tục tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh chính sách hỗ trợ thêm 

mức đóng BHYT cho đối tượng thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm 

nghiệp có mức sống trung bình theo tinh thần Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 

09/12/2021 của HĐND tỉnh. 

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội dự thảo các văn bản về quy định 

nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách địa phương cho đối 

tượng thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm 

nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh gồm: dự thảo Tờ trình của 

UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh, dự thảo Đề cương chi tiết Nghị quyết 

của HĐND tỉnh (đính kèm). 

 



  

 Theo quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở Lao động – 

TB&XH đề nghị các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã 

hội tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố, tham gia góp ý bằng văn bản gửi 

về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 07/10/2022 để hoàn chỉnh 

dự thảo theo quy định. 

 

 Đề nghị Trung tâm Thông tin tỉnh cho đăng tải toàn văn các dự thảo nêu 

trên trên cổng thông tin điện tử trong thời hạn 30 ngày để các cơ quan, tổ chức, 

cá nhân tham gia ý kiến. 

Đề nghị Quý cơ quan và các địa phương quan tâm, phối hợp góp ý./. 

Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên;                                                                                                        

- GĐ, PGĐ (Đ/c Thành);                                                                              

- Lưu: VT, BTTN.                                                                         

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Ngọc Thành 
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