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Số: 24/2018/NQ-HĐND

Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 07 thảng 12 năm 2018

về

NGHỊ QƯYÉT
chính sách hỗ trợ chi phí mua thẻ bảo hiếm y tế cho bệnh nhân phong
của Khu điều trị phong Ben sắn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
ể
KHOÁ IX, KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI
(Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 12 năm 2018)
Căn cứ Luật Tô chức chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành vãn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6
năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi,
bổ sung một sổ điều của Luật Bảo hiếm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Xét Tờ trình sổ 5329/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2018 của ủy ban
nhân dân thành phô vê chính sách hô trợ 100% chỉ phí mua thẻ bảo hiêm y tê
cho bệnh nhận phong của Khu điều trị phong Bến sắn thuộc Sở Y tể; Báo cáo
thẩm tra sổ 762/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã
hội Hội đồng nhân dân thành phô; ỷ kiến thảo luận của đại biêu Hội đồng nhân
dân thành phố tại kỳ họp.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Đối tượng áp dụng và mức hỗ trợ:
Hỗ trợ 100% chi phí mua thẻ bảo hiểm y tế hàng năm Bệnh nhân phong
đang điều trị tại Khu Điều trị phong Bến sắn thuộc Sở Y tế.
Điều 2. Nguồn kinh phí hỗ trợ:
Kinh phí thực hiện hỗ trợ nêu trên được ngân sách Nhà nước bố trí trong
dự toán hàng năm của Sở Y tế để phân bổ cho Khu Điều trị phong Bến sắn.
Điều 3. Giao ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có
hiệu quả Nghị quyêt này.
Điều 4. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu,
đại biêu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức triển
khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
khóa IX, kỳ họp thứ mười hai thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2018 và có hiệu
lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.
Nơi nhận:
- ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH;
- Bộ: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND Thành phố;
- ủy ban nhân dân thành phố: CT, các Phó CT;
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phổ;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố;
- Văn phòng Thành ủy;
- Văn phòng UBND Thành phố;
- Các sở, ban, ngành Thành phố;
- Trung tâm Công báo Thành phố;
- Văn phòng HĐND Thành phố: CVP, PCVP, TP;
-Lưu: VT, (P.TH-Phụng).
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