
UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND                                  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

TỜ TRÌNH
Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ 

bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2022-2025

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 
năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; Uỷ ban nhân dân tỉnh kính trình    
Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết Quy định chính sách hỗ 
trợ bảo hiểm y tế đối với người người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2022-2025, với các nội dung như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 
1. Căn cứ thực tiễn
a) Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ, 

giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Nam có 63 xã khu vực III và 47 xã khu vực II
Từ năm 2016-2020 trong quá trình xây dựng nông thôn mới và thực hiện 

đánh giá, phân loại xã (gọi tắt là phân định xã 3 khu vực) theo tiêu chí quy định 
tại Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ở 63 
xã khu vực III và 47 xã khu vực II, kết quả như sau:

Thực hiện xây dựng nông thôn mới: Có 27 xã đạt chuẩn, đồng nghĩa với 
việc thôi hưởng các chính sách do nhà nước hỗ trợ đối với xã khu vực III, khu 
vực II.

Thực hiện đánh giá, phân loại xã: Có 21 xã không còn thuộc xã khu vực 
III, khu vực II; đồng nghĩa với việc thôi hưởng các chính sách do nhà nước hỗ 
trợ đối với xã khu vực III, khu vực II.

Như vậy, đối với Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ, có tổng cộng 48 xã thôi hưởng các chính sách do nhà nước hỗ 
trợ đối với xã khu vực III, khu vực II; gồm: đạt chuẩn nông thôn mới 27 xã; 
không còn xã khu vực III, khu vực II là 21 xã.

Qua thống kê, rà soát 48 xã thôi hưởng các chính sách nêu trên, có 30 xã  
với 12.561 người dân tộc thiểu số thôi hưởng chính sách bảo hiểm y tế 
(BHYT); trong đó 7.979 người không được ngân sách nhà nước đóng BHYT và 
4.582 người được ngân sách hỗ trợ mức đóng nhưng không có khả năng tham 
gia BHYT.
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b) Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 Thủ tướng Chính phủ, giai 
đoạn 2021 - 2025 tỉnh Quảng Nam có 58 xã khu vực III và 03 xã khu vực II

Kết quả thực hiện đến tháng 11 năm 2021 như sau:
Đạt chuẩn nông thôn mới 02 xã; gồm: Huyện Tây Giang 01 xã (ATiêng), 

huyện Phước Sơn 01 xã (Phước Xuân), thôi hưởng các chính sách do nhà nước 
hỗ trợ đối với xã khu vực III, khu vực II. 

Theo lộ trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2021 đến 2024 có 06 xã dự 
kiến đạt chuẩn nông thôn mới, gồm: Huyện Tiên Phước 01 xã (Tiên Lập năm 
2022), huyện Nam Giang 01 xã (Tà Bhing năm 2024), huyện Phước Sơn 02 xã 
(Phước Chánh năm 2024 và Phước Năng năm 2023), huyện Bắc Trà My 02 xã  
(Trà Giang năm 2023 và Trà Sơn năm 2024); thôi hưởng các chính sách do nhà 
nước hỗ trợ đối với xã khu vực III, khu vực II. 

Như vậy, thực hiện Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 Thủ 
tướng Chính phủ, đến hết năm 2024 có tổng cộng 08 xã đạt chuẩn nông thôn 
mới, với 9.819 người dân tộc thiểu số thôi hưởng chính sách BHYT; trong đó 
9.358 người không được ngân sách nhà nước đóng BHYT và 461 người được 
ngân sách hỗ trợ mức đóng nhưng không có khả năng tham gia BHYT. 

Qua tổng hợp thực hiện 02 Quyết định nêu trên, có 38 xã với 22.380 
người dân tộc thiểu số thôi hưởng chính sách BHYT; trong đó thuộc nhóm đối 
tượng do ngân sách nhà nước đóng BHYT quy định tại Điều 3 Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ: 17.337 người; thuộc nhóm 
đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng nhưng không có khả năng 
tham gia BHYT: 5.043 người (quy định tại Điều 4, Nghị định số 146/2018/NĐ-
CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ).

Căn cứ Khoản 3, Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 
Luật BHYT quy định: “Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác,… xây 
dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định hỗ trợ đóng BHYT cao 
hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy định tại khoản 1 điều này”. Uỷ ban nhân dân tỉnh 
xây dựng Nghị quyết “Quy định chính sách mức hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với 
người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025” trình 
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

2. Căn cứ pháp lý
Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 
luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;
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Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Nghị định số 146/2018/ND-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT;

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 
phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng 
bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

Nghị quyết số 01/NQ/ĐH ngày 26/10/2020 của Đại hội Đại biểu Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XXII, Nhiệm kỳ 2020-2025;

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/5/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy 
mạnh công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ 
THẢO NGHỊ QUYẾT

1. Mục đích
- Kịp thời hỗ trợ BHYT đối với người dân tộc thiểu số trong công tác 

khám và chữa bệnh; 
- Tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân hưởng ứng chương trình 

xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
núi của tỉnh thời gian đến;

- Phấn đấu đến năm 2025 có 100% người dân tộc thiểu số sinh sống ở 
vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh được tham gia BHYT.

2. Quan điểm chỉ đạo
Bảo hiểm y tế là chính sách an sinh xã hội quan trọng, góp phần thực hiện 

tiến bộ và công bằng xã hội, đảm bảo ổn định và phát triển kinh tế - xã hội. Xây 
dựng chính sách hỗ trợ BHYT đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 
giai đoạn 2022 - 2025 thể hiện sự quan tâm xuyên suốt của Tỉnh ủy, HĐND, 
UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đối với đồng bào dân tộc thiểu số, tinh 
thần tương thân, tương ái, mang tính cộng đồng, đoàn kết, chia sẻ rủi ro, vượt 
qua lúc khó khăn, hoạn nạn, ốm đau; góp phần tích cực trong việc ổn định xã hội, 
hoàn thành mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh.

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
Ban Dân tộc tỉnh chủ trì xây dựng Đề án và dự thảo Nghị quyết về Quy 

định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn 
tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.

Hồ sơ dự thảo Nghị quyết đã được cơ quan soạn thảo hoàn chỉnh trên cơ 
sở tiếp thu ý kiến góp ý của các Sở, ngành, địa phương liên quan; ý kiến thẩm 
định của Sở Tư pháp, ý kiến của các thành viên UBND tỉnh đảm bảo đầy đủ hồ 
sơ thủ tục theo đúng quy định.
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IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CHÍNH DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT
1. Bố cục dự thảo Nghị quyết: gồm 05 Điều
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
Điều 2. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế.
Điều 3. Kinh phí thực hiện.
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện.
Điều 5. Tổ chức thực hiện.
2. Nội dung chính của dự thảo Nghị quyết
a) Tên gọi của Nghị quyết: Quy định chính sách mức hỗ trợ bảo hiểm y tế 

đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022 - 2025.
b) Nội dung chính:
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
1. Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định chính sách hỗ trợ bảo 

hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số ở các xã, thị trấn:
a) Xã khu vực III, khu vực II giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 

2024 đạt chuẩn nông thôn mới.
b) Xã khu vực III, khu vực II giai đoạn 2016 - 2020 nay không còn xã khu 

vực III, khu vực II giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 
04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Xã, thị trấn khu vực I theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 
của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Đối tượng áp dụng: Là người dân tộc thiểu số ở các xã, thị trấn tại 
khoản 1, Điều 1 Nghị quyết này không thuộc đối tượng được ngân sách nhà 
nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Điều 2. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế
1. Đối với người dân tộc thiểu số thuộc nhóm đối tượng được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế: Ngân sách tỉnh hỗ trợ phần chênh lệch do 
đối tượng đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể:

a) Ngân sách tỉnh hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của 
Luật Bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4, Điều 4 Nghị 
định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ;

b) Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của 
Luật Bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2, Điều 4 Nghị 
định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ.

2. Đối với người dân tộc thiểu số chưa được hưởng BHYT do ngân sách 
nhà nước đóng và hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế 
theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.
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Điều 3. Kinh phí thực hiện
1. Tổng kinh phí thực hiện: 48.837.610.800 đồng (Bốn mươi tám tỷ, tám 

trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm mười nghìn, tám trăm đồng).
2. Nguồn kinh phí sự nghiệp ngân sách tỉnh.
Điều 4. Nguyên tắc thực hiện
1. Trong trường hợp có sự trùng lặp về đối tượng hưởng chính sách 

BHYT được quy định tại Nghị quyết này so với các quy định khác của pháp luật 
đang thực hiện thì được hưởng theo mức hỗ trợ cao nhất.

2. Các xã khu vực III, khu vực II của Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 
04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ khi được cấp có thẩm quyền quyết định 
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới thì được thụ hưởng chính sách BHYT theo 
Nghị quyết này.

Điều 5. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Cuối năm 

2025 trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X quyết định chính sách hỗ trợ bảo 
hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số thụ hưởng đủ thời gian 05 năm (60 
tháng) ở các xã tại Điều 1 Nghị quyết này; các xã đạt chuẩn nông thôn mới và 
thực hiện phân định xã 3 khu vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ 
đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Hồ sơ kèm theo:
1. Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với 

người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.
2. Đề án Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc 

thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.
3. Báo cáo số 281/BC-STP ngày 10/12/2021 của Sở Tư pháp về kết quả 

thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với 
người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.

4. Báo cáo tiếp thu và giải trình của cơ quan soạn thảo về góp ý và biểu 
quyết của thành viên UBND tỉnh.

5. Báo cáo tiếp thu và giải trình của cơ quan soạn thảo (số 928/BC-BDT 
ngày 10/12/2021) về nội dung thẩm định dự thảo Nghị quyết của Sở Tư pháp.

6. Bảng tổng hợp ý kiến và tiếp thu, giải trình của cơ quan soạn thảo (kèm 
theo văn bản góp ý của các Sở, Ban, ngành và UBND các huyện).

7. Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 
Quy định chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.
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8. Báo cáo tác động của chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người 
dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2022-2025.

9. Hồ sơ liên quan.
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh; 
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH, KTN.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

 [daky]
Trần Anh Tuấn
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