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CÔNG BÁO/Số 12/Ngày 15-02-2018
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số 22/2017/NQ-HĐND

Thành phô Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYÉT
về chính sách hỗ trợ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ SÁU
(Từ ngày 04 đến ngày 07 tháng 12 năm 2017)
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Xét Tờ trình sô 7290/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Uy ban nhân
dân thành phô về hỗ trợ trợ cấp ôm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp đôi với cán bộ không chuyên trách phường - xã, thị trấn; Báo cáo thẩm tra sô
699/BC-HĐND ngày 01 tháng 12 năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân
dân thành phô; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phô tại kỳ họp.
QUYÉT NGHỊ:
Điều 1. Thực hiện chính sách hỗ trợ ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp đối với cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn như sau:
1. Đối tượng áp dụng:
Cán bộ không chuyên trách phường, xã, thị trấn có tham gia bảo hiểm xã hội.
2. Mức hỗ trợ:
Được tính theo Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 và Luật An toàn, vệ sinh lao
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động năm 2015.
3. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Giao Ủy ban nhân dân thành phố cân đối từ dự toán
ngân sách thành phố hàng năm để thực hiện các chính sách hỗ trợ nêu trên.
4. Thời gian thực hiện: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2018.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức triển khai thực hiện có hiệu
quả Nghị quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, các Ban, Tổ đại biểu, đại
biểu Hội đồng nhân dân thành phố và Hội đồng nhân dân các quận, huyện 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 sáu thông qua ngày 07 tháng 12 năm 2017./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Quyết Tâm

