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BÁO CÁO
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

Sở Tư pháp nhận được Công văn số 916/BDT-CSDT ngày 06/12/2021 của 
Ban Dân tộc về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh quy định chính 
sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
giai đoạn 2022-2025; sau khi nghiên cứu, đối chiếu với quy định của pháp luật, 
Sở Tư pháp có ý kiến thẩm định như sau:

I. CĂN CỨ THẨM ĐỊNH VĂN BẢN
1. Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019.

2. Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 
2020.

3. Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015.
4. 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.
5. Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước.
6. 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.
7. Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về 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.

II. NỘI DUNG THẨM ĐỊNH
1. Sự cần thiết ban hành văn bản
Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội nhằm đảm bảo 

sức khỏe cho người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của việc triển khai Quyết định 
số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó các xã đã hoàn 
thành chương trình xây dựng nông thôn mới chuyển từ vùng III sang vùng II hoặc 
về vùng I, do đó các đối tượng là người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng được 
ngân sách nhà nước đóng BHYT không được hưởng chính sách nữa hoặc bị cắt 
đột ngột làm cho người dân khó khăn trong quá trình đi khám, chữa bệnh hoặc 
không có điều kiện tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện nữa, dẫn đến tỷ lệ bao phủ 
y tế toàn dân giảm xuống. Theo thống kê của Ban Dân tộc từ khi thực hiện Quyết 
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định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến thời 
điểm tháng 11/2021 có 9.005 người dân tộc thiểu số không được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ BHYT và 5.043 người dân tộc thiểu số (DTTS) được ngân sách hỗ 
trợ đóng BHYT từ 30% đến 70%; trong đó có một số địa phương số người DTTS 
ảnh hưởng lớn như huyện Tây Giang có 2.903 người, Nam Trà My, 2.899 người, 
Đông Giang 2.554 người, Phước Sơn 2.620 người, Bắc Trà My 1.852 
người…,8.197 người DTTS ở 06 xã không được thụ hưởng chính sách BHYT khi 
đạt chuẩn nông thôn mới. Như vậy từ năm 2022-2025 có 22.380 người dân tộc 
thiểu số không được NSNN hỗ trợ BHYT để thực hiện khám và chữa bệnh. Đại 
đa số người dân tộc thiểu số làm nông nghiệp, thu nhập thấp và không ổn định, 
cuộc sống còn nhiều khó khăn. Vì vậy, số lượng người dân tộc thiểu số không có 
điều kiện để tiếp cận và thụ hưởng chính sách BHYT là rất lớn sẽ ảnh hưởng đến 
sức khỏe, kinh tế của gia đình, nguy cơ dẫn đến phát sinh hộ nghèo và  tái nghèo 
cao. Để người dân tộc thiểu số tiếp tục được tiếp cận và thụ hưởng chính sách 
BHYT, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn thì việc 
Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 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 là thật sự cần thiết.

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng
Thống nhất với phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng tại Điều 1 dự thảo 

Nghị quyết.
3. Tính hợp hiến, hợp pháp và tính thống nhất của dự thảo Nghị quyết 

với hệ thống pháp luật; sự phù hợp của nội dung dự thảo Nghị quyết với các 
quy định trong văn bản đã giao HĐND tỉnh quy định 

a) Thẩm quyền ban hành
Dự thảo Nghị quyết là chính sách đặc thù của tỉnh. Do đó, căn cứ quy định 

tại điểm e khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 quy 
định nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh: “Quyết định …biện pháp thực hiện 
chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, biện pháp xóa đói, giảm nghèo”, 
khoản 9 Điều 30 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015: “Đối với Hội đồng nhân 
dân cấp tỉnh, ngoài nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
và 8 Điều này còn có nhiệm vụ, quyền hạn: Quyết định các chế độ chi ngân sách 
đối với một số nhiệm vụ chi có tính chất đặc thù ở địa phương ngoài các chế độ, 
tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách do Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban 
hành để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự, an toàn 
xã hội trên địa bàn, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương”, 
khoản 3, Điều 21 Nghị định số 163/2016/NĐ-CP của Chính phủ (Thẩm quyền của 
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định định mức phân bổ và chế độ, tiêu chuẩn, 
định mức chi tiêu ngân sách), khoản 4 Điều 27 Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2015: “Hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành nghị quyết để quy 
định: Biện pháp có tính chất đặc thù phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã 
hội của địa phương” và tình hình thực tiễn số lượng người dân tộc thiểu số tham 
gia bảo hiểm y tế tại các xã, thị trấn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 
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núi; Ban Dân tộc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết là 
phù hợp về thẩm quyền ban hành văn bản.

Dự thảo Nghị quyết được UBND tỉnh đăng ký vào Chương trình kỳ họp 
chuyên đề - HĐND tỉnh khóa X vào kỳ họp tháng 1/2022 và UBND tỉnh giao Ban 
Dân tộc là cơ quan chủ trì soạn thảo.

b) Nội dung dự thảo Nghị quyết
Dự thảo Nghị quyết đã được các Sở, Ban, ngành, địa phương tham gia ý 

kiến và có sự thống nhất cao (như Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao 
động, Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội...và 09 huyện miền núi). Trên cơ 
sở khả năng cân đối ngân sách của địa phương và ý kiến góp ý của các Sở, Ban, 
ngành, địa phương, Ban Dân tộc đã tổng hợp, giải trình, tiếp thu để hoàn chỉnh dự 
thảo Nghị quyết. Sở Tư pháp cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết và tham 
gia thêm một số ý kiến như sau:

- Căn cứ ban hành: Đề nghị viết lại “Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-TTg 
ngày 04/6/2021 của thủ tướng Chính phủ..” thành “Thực hiện Quyết định số 
861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của thủ tướng Chính phủ..”; đồng thời, sắp xếp lại 
các căn cứ ban hành theo thứ tự hiệu lực pháp lý từ cao đến thấp, ví dụ: Luật – 
Nghị định – Thông tư...

- Tại khoản 2 Điều 1 dự thảo Nghị quyết, đề nghị bổ sung từ “thị trấn” vào 
sau từ “xã”.

- Nên viết lại tên Điều 2 như sau: “Điều 2. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y 
tế”.

- Về thời điểm có hiệu lực: Đề nghị viết lại như sau: “3. Nghị quyết này đã 
được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam khóa X, kỳ họp thứ…thông qua 
ngày…tháng…năm…, có hiệu lực kể từ ngày…tháng…năm và hết hiệu lực kể từ 
ngày…tháng…năm” (Cần lưu ý: Thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết không 
sớm hơn 10 ngày kể từ ngày thông qua).

- Đề nghị bổ sung thêm ý kiến góp ý của Sở Tài chính và Bảo hiểm xã hội 
tỉnh vào Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý.

c) Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày
- Ngôn ngữ sử dụng trong dự thảo Nghị quyết đảm bảo theo khoản 1, Điều 

8 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015.
- Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản QPPL: Đề nghị cơ quan soạn thảo 

thực hiện đúng theo Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP. Cụ thể cần 
chỉnh sửa một số thể thức và kỹ thuật trình bày tại dự thảo Nghị quyết như: Tên 
các Điều sửa lại thành kiểu chữ đậm; nơi nhận văn bản đề nghị thực hiện đúng 
theo Điều 67 Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ; đồng 
thời rà soát lại để tránh các lỗi chính tả. 

III. KẾT LUẬN
Đề nghị Ban Dân tộc nghiên cứu tiếp thu các nội dung thẩm định tại mục 

II Báo cáo này để hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình UBND tỉnh trình HĐND 
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tỉnh xem xét quyết định, đồng thời gửi Sở Tư pháp Báo cáo giải trình, tiếp thu ý 
kiến thẩm định để theo dõi.

Trên đây là Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp về 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./.
                                                    
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Ban Dân tộc tỉnh;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu: VT, XDKTVB&TDTHPL

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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