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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số:          /LĐTBXH-CSLĐ 

V/v đăng tải hồ sơ dự thảo Nghị quyết 

quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y 

tế cho một số đối tượng khó khăn trên 

địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 

- 2025 lên Cổng thông tin điện tử 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                         

                   

Đồng Nai, ngày         tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử - Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai. 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 

10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Thực hiện Văn bản số 309/HĐND-VP ngày 03/6/2022 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ 

trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2022 - 2025, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai 

tham mưu UBND tỉnh hồ sơ trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết nêu trên. 

Để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua Dự thảo 

Nghị quyết trên, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Cổng thông tin 

điện tử - Văn phòng UBND tỉnh Đồng Nai đăng tải toàn bộ hồ sơ dự thảo Tờ 

trình và Nghị quyết Hội đồng nhân dân quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế 

cho một số đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 

2025 trên website Cổng thông tin điện tử của tỉnh để các sở, ban, ngành, cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có liên quan góp ý và có văn bản tổng hợp ý kiến góp ý 

gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong thời gian quy định./. 

(Đính kèm: 

- Dự thảo Nghị quyết Hội đồng nhân dân quy định mức hỗ trợ đóng bảo 

hiểm y tế cho một số đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 

2022 - 2025. 

- Dự thảo Tờ trình Nghị quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng khó 

khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025) 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- GĐ và các Phó GĐ; 

- Lưu VT, CSLĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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