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3UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

  Số:             /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Vĩnh Phúc, ngày        tháng     năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ 

kinh phí để thực hiện lộ trình tiến tới Bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn 

tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 

 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/06/2015; 

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật; 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày17/10/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT; 

Căn cứ Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 05/12/2016 của Tỉnh ủy về phát 

triển sự nghiệp y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 

2016-2929, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 12/3/2020 của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XVI về nâng cao thu nhập và phúc lợi của người dân Vĩnh Phúc đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

Căn cứ kết quả phiên họp thường kỳ tháng 8/2020 của UBND tỉnh; 

Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 170/TTr-SYT ngày 29/9/2020. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thông qua một số chính sách hỗ trợ các đối tượng tham gia Bảo 

hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, gồm những nội dung sau: 

1. Đối tượng hỗ trợ: 

a) Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa tham gia Bảo hiểm y tế. 

b) Người tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình. 

c) Học sinh, sinh viên. 

d) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 
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2.Điều kiện hỗ trợ:  

- Có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc;  

- Đối tượng người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa tham gia Bảo 

hiểm y tế (trừ những người đã tham gia BHYT thuộc các đối tượng là hưu trí, hộ 

nghèo, cận nghèo, người có công, bảo trợ xã hội, thân nhân công an, thân nhân 

quân đội,…). 

- Đối tượng học sinh, sinh viên: đang học tại các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên dịa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình: Người thứ nhất trong hộ gia 

đình chưa tham gia BHYT theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (ngoài những 

người đã được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế theo quy định hiện hành). 

- Đối tượng người thuộc hộ gia đình cận nghèo: Là người thuộc hộ gia 

đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định tại Quyết định số 

59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa 

chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. 

3. Nguyên tắc hỗ trợ:  

Bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch.  

        Chính sách hỗ trợ sẽ dừng thực hiện nếu đối tượng không đủ điều kiện quy 

định tại Khoản 2 Điều này. 

4. Chính sách hỗ trợ:  Hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh (ngoài kinh phí 

Ngân sách Trung ương hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Luật Bảo 

hiểm y tế), với các chính sách sau: 

4.1. Chính sách hỗ trợ đối với người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 

tuổi chưa tham gia Bảo hiểm y tế: 

- Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi: Hỗ trợ 50% kinh phí mua 01 thẻ Bảo 

hiểm y tế. 

 - Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi: Hỗ trợ 70% kinh phí mua 01 thẻ Bảo 

hiểm y tế. 

4.2. Chính sách hỗ trợ đối với người tham gia Bảo hiểm y tế theo hình 

thức hộ gia đình: 

Hỗ trợ 30% kinh phí mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế cho người thứ nhất trong 

hộ gia đình (ngoài những người đã được Nhà nước hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế 

theo quy định hiện hành). 

4.3. Chính sách hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên:  

Hỗ trợ thêm 20% kinh phí mua thẻ BHYT cho đối tượng Học sinh, sinh 

viên (ngoài kinh phí Trung ương hỗ trợ 30% theo quy định của Luật BHYT). 

4.4. Chính sách hỗ trợ đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo:  

Hỗ trợ 30% kinh phí mua 01 thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng là người thuộc 

hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo quy định của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ (ngoài phần ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% theo quy định 
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tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi 

hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế), để nâng mức hỗ trợ bằng 100% kinh phí 

mua thẻ BHYT cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.  

4.5. Chính sách hỗ trợ tuyền truyền chính sách pháp luật về Bảo hiểm y tế:  

Hàng năm hỗ trợ kinh phí thực hiện tuyên truyền chính sách pháp luật Bảo 

hiểm y tế: 300 triệu đồng/năm. 

5.Thời gian hỗ trợ:  

Thời gian thực hiện các chính sách: giai đoạn 2021-2025;  

6. Kinh phí và thời gian thực hiện Nghị quyết 

 a) Nguồn kinh phí thực hiện: Từ Ngân sách tỉnh. 

           - Dự kiến kinh phí thực hiện giai đoạn 2021-2025: 442.408 triệu đồng. 

Trong đó: 

  + Kinh phí hỗ trợ người cao tuổi dự kiến: 85.848 triệu đồng. 

 + Kinh phí hỗ trợ người thứ nhất tham gia BHYT theo hộ gia đình dự 

kiến: 133.689 triệu đồng. 

 + Kinh phí hỗ trợ học sinh, sinh viên dự kiến: 182.082 triệu đồng.  

 + Kinh phí hỗ trợ người thuộc hộ gia đình cận nghèo dự kiến: 40.788 

triệu đồng.  

            + Kinh phí hỗ trợ truyên truyền chính sách pháp luật Bảo hiểm y tế dự 

kiến: 1.500 triệu đồng. 

b) Thời gian thực hiện: Từ thời điểm Nghị quyết có hiệu lực đến hết ngày 

31/12/2025. 

 Điều 2. Giao Sở Y tế, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục 

hoàn thiện các thủ tục; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Nghị quyết theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Y tế, Tư 

pháp, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các cơ quan liên quan 

căn cứ Quyết định thi hành./. 

 
Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (b/c); 

- TT HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, VX1 (Tr       b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vũ Việt Văn 
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