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S: 249/2019/NQ-HND

à Nng, ngày 11 tháng 7 nm 2019

NGH QUYT
Sa i iu 2 ca Ngh quyt s 78/2016/NQ-HND ngày 08 tháng 12
nm 2016 ca Hi ng nhân dân thành ph v vic cho phép tip nhn ngi có du hiu b lon thn ang có hành vi nguy him cho bn thân,
gia ình và xã hi t nguyn vào c s y t cha bnh
HI NG NHÂN DÂN THÀNH PH À NNG
KHÓA IX, NHIM K 2016-2021, K HP TH 11
Cn c Lut T chc chính quyn a phng ngày 19 tháng 6 nm 2015;
Cn c Lut Ban hành vn bn quy phm pháp lut ngày 22 tháng 6 nm 2015;
Cn c Lut Ngân sách Nhà nc ngày 25 tháng 6 nm 2015;
Cn c Ngh inh s 34/2016/N-CP ngày 14 tháng 5 nm 2016 ca Chính ph quy nh chi tit mt s iu và bin pháp thi hành Lut Ban hành vn bn
quy phm pháp lut;
Cn c Ngh nh s 163/2016/N-CP ngày 21 tháng 12 nm 2016 ca Chính ph quy nh chi tit thi hành mt s iu ca Lut Ngân sách nhà nc;
Xét T trình s 4365/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 nm 2019 ca y ban nhân dân thành ph à Nng v vic xem xét thông qua d tho Ngh quyt
sa i iu 2 ca Ngh quyt s 78/2016/NQ-HND ngày 08 tháng 12 nm 2016 ca Hi ng nhân dân thành ph à Nng v vic cho phép tip nhn ngi
có du hiu b lon thn ang có hành vi nguy him cho bn thân, gia ình và xã hi t nguyn vào c s y t cha bnh; Báo cáo thm tra ca Ban Vn
hóa - Xã hi, Hi ng nhân dân thành ph; ý kin tho lun ca các v i biu Hi ng nhân dân thành ph ti k hp.
QUYT NGH:
iu 1. Sa i iu 2 ca Ngh quyt s 78/2016/NQ-HND ngày 08 tháng 12 nm 2016 ca Hi ng nhân dân thành ph v vic cho phép tip nhn
ngi có du hiu b lon thn ang có hành vi nguy him cho bn thân, gia ình và xã hi t nguyn vào c s y t cha bnh, c th nh sau:
"iu 2. Mc chi và ngun kinh phí h tr
1. Mc chi h tr
a) i tng có tham gia bo him y t
- Chi phí iu tr: H tr phn chi phí còn li sau khi tr chi phí ng chi tr ca bo him y t theo quy nh hin hành v giá dch v khám, cha bnh.
- Chi h tr tin n cho các i tng trong thi gian iu tr là 40.000 ng/ngi/ngày.
b) i tng không tham gia bo him y t
- H tr 100% chi phí iu tr theo quy nh hin hành v giá dch v khám, cha bnh.
- Chi h tr tin n cho các i tng trong thi gian iu tr là 40.000 ng/ngi/ngày.
2. Ngun kinh phí h tr
Kinh phí thc hin h tr cho i tng có du hiu b lon thn ang có hành vi nguy him cho bn thân, gia ình và xã hi t nguyn vào c s y t cha bnh
do ngân sách thành ph m bo, b trí trong d toán chi s nghip y t theo quy nh ca Lut Ngân sách nhà nc."
iu 2. Hiu lc thi hành
Ngh quyt này có hiu lc thi hành k t ngày 01 tháng 8 nm 2019.
iu 3. T chc thc hin
1. y ban nhân dân thành ph t chc trin khai thc hin Ngh quyt theo úng quy nh ca pháp lut.
2. Thng trc Hi ng nhân dân thành ph, các Ban, các T i biu và i biu Hi ng nhân dân thành ph giám sát vic thc hin Ngh quyt.
Ngh quyt này c Hi ng nhân dân thành ph khóa IX, nhim k 2016-2020, k hp th 11 thông qua ngày 11 tháng 7 nm 2019./.
Ni nhn:
CH TCH
- UBTV Quc hi; Chính ph; VP Ch tch nc;
- B Tài chính, B Lao ng-Thng binh và Xã hi;
- Cc kim tra vn bn QPPL-B T pháp;
- V Pháp ch: B Tài chính, B Y t;
- Thng v Thành y, các c quan tham mu, giúp vic ca Thành y;
- i biu HND TP, oàn BQHTP;
- UBND, UBMTTQ thành ph;
- Các s, ban, ngành, oàn th ca TP;
- Vn phòng oàn BQH, HND và UBND thành ph;
- Qun, huyn y: HND; UBND; UBMTTQVN các
qun, huyn: HND, UBND phng, xã;
Nguyn Nho Trung
- Báo N, CAN, ài PTTHN, TTTHVN ti N;
- Lu: VT, CTH.

