
Tổng số tiền

Đề nghị hỗ trợ 

thêm (tỷ lệ %)

Thời gian hỗ 

trợ (tháng)

Số tiền hỗ trợ

(đồng/năm)

Người thuộc hộ gia đình làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm 

nghiệp có mức sống trung bình

        50.493 17% 12             6.906.533.526 Ngân sách địa phương hỗ trợ là: 6.906.533.526 đồng/năm

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH THUẬN

Ghi chú : - Số tiền hỗ trợ đóng BHYT được tính bằng: Số người x 4,5% x Mức lương cơ sở (1.490.000 đồng) x Tỷ lệ hỗ trợ % x 12 tháng;

                             - Số liệu người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình (50,493 người), tổng hợp từ Báo cáo số 

104/BC-SLĐTBXH ngày 13/9/2022 của Sở Lao động - TB&XH.

Ngân sách địa phương
Số TT

- Hiện nay, toàn tỉnh có 1.110.037 người tham gia BHYT, chiếm 88,5% dân số (dân số ước năm 2022 là 1.253.923 người); trong đó có khoảng 505.000 người thuộc diện tham 

gia BHYT theo hộ gia đình (361.000 người đã tham gia BHYT theo hộ gia đình; 144.000 người chưa tham gia BHYT). 

- Số người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình được tổng hợp trên cơ sở rà soát từ các địa phương trên địa bàn 

tỉnh (trừ huyện Phú Quý).

(Ban hành kèm theo Tờ trinh số:            /TTr-UBND ngày         tháng     năm 2022 của UBND tỉnh Bình Thuận)

Loại đối tượng

Hỗ trợ mức đóng BHYT 

(Tính trên mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng)

Số người

 Ghi chú 

BẢNG TỔNG HỢP

ĐỀ XUẤT NGÂN SÁCH TỈNH HỖ TRỢ MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ 

CHO ĐỐI TƯỢNG HỘ GIA ĐÌNH NÔNG, LÂM, NGƯ, DIÊM NGHIỆP CÓ MỨC SỐNG TRUNG BÌNH


