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BÁO CÁO
Tiếp thu và giải trình 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

Căn cứ Khoản 5, Điều 121, 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

Căn cứ 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;

Ban Dân tộc tỉnh cơ quan chủ trì soạn thảo dự thảo Nghị quyết “Quy định 
mức hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam giai đoạn 2022-2025”, tiếp thu và giải trình nội dung thẩm định của Sở Tư 
pháp cụ thể như sau:

STT Nội dung thẩm định Tiếp thu và giải trình 
của cơ quan soạn thảo

1 Về Nội dung dự thảo Nghị quyết:
 - 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...

- Đã tiếp thu và điều 
chỉnh lại phần căn cứ

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

- Đã tiếp thu và bổ sung 
tại Khoản 2, Điều 1 dự 
thảo Nghị quyết

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

- Đã tiếp thu và bổ sung 
tại Điều 2 dự thảo Nghị 
quyết

  - Về thời điểm có hiệu lực: Đề nghị viết - Đã tiếp thu và bổ sung 



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”

tại Khoản 3, Điều 5 dự 
thảo Nghị quyết

  - 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.

 - Đã tiếp thu vào Bản 
tổng hợp, giải trình, tiếp 
thu ý kiến góp ý

2 Ngôn ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày:
 - 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

 - Đã tiếp thu và hoàn 
chỉnh dự thảo Nghị quyết

( kèm theo dự thảo Nghị quyết đã tiếp thu hoàn chỉnh)
Trên đây là nội dung tiếp thu và giải trình 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 của Ban Dân tộc 
tỉnh./.

Nơi nhận: TRƯỞNG BAN 
- UBND tỉnh (kèm theo hồ sơ trình);
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Ban;
- Lưu VT, CSDT.

#ChuKyLanhDao 
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