
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

            Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2022 
 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số      /2022/NQ-HĐND  

ngày      /01/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam  
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;  

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; 

Căn cứ 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; 

Căn cứ Nghị định số 146/2018/ND-CP ngày 17/10/2018 Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Nghị quyết số    /2022/NQ-HĐND ngày      /01/2022 của HĐND 

tỉnh 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; 

Xét đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh tại Tờ trình số     /TTr-BDT ngày ...     

tháng ... năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Triển khai thực hiện Nghị quyết số      /2022/NQ-HĐND ngày 

/01/2022 của HĐND tỉnh Quảng Nam 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 với những nội dung như sau: 

1. Mục tiêu thực hiện: 

a) 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 bảo hiểm y tế. 

b) Góp phần thực hiện lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn vùng 

dân tộc thiểu số, phấn đấu đến năm 2025 có 14 xã khu vực III đạt chuẩn nông 

thôn mới. 

c) Góp phần phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm trên 3%/năm. 

DỰ THẢO 
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2. Thời gian thực hiện: 

a) Tháng 01 năm 2022 và định kỳ 30/11 hằng năm UBND huyện tổng hợp 

và phê duyệt đối tượng được hỗ trợ bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 

.../2022/NQ-HĐND ngày    /01/2022 của HĐND tỉnh; gửi Ban Dân tộc tỉnh, Sở 

Tài chính tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách thực hiện. 

b) Đối với xã khu vực III, khu vực II theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ khi được cấp có thẩm quyền công nhận đạt 

chuẩn nông thôn mới, UBND huyện tổng hợp đối tượng được hỗ trợ BHYT theo 

Nghị quyết số   /2022/NQ-HĐND ngày   /01/2022 của HĐND tỉnh; gửi Ban Dân 

tộc tỉnh để tham mưu hỗ trợ kinh phí thực hiện. 

3. Điều kiện hỗ trợ: Đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế 

theo Nghị quyết số   /2022/NQ-HĐND ngày      /01/2022 của HĐND tỉnh, có  

cam kết sau khi hết thời gian hỗ trợ 05 (năm) năm thì tự nguyện đóng BHYT. 

4. Kinh phí thực hiện: Theo Điều 3 Nghị quyết số   /2022/NQ-HĐND ngày      

/01/2022 của HĐND tỉnh. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Dân tộc tỉnh: 

a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành chức năng tỉnh và địa phương liên 

quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết; tổng hợp số lượng 

đối tượng, nhu cầu kinh phí; phối hợp với Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách thực hiện hằng năm.   

b) Cuối năm 2025, tổ chức rà soát, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện 

Nghị quyết số   /2022/NQ-HĐND ngày     /01/2022 của HĐND tỉnh và tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa X chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho 

người dân tộc thiểu số chưa được thụ hưởng BHYT đủ thời gian 05 năm trong 

giai đoạn 2022-2025; các xã đạt chuẩn nông thôn mới và thực hiện phân định xã 

3 khu vực trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030 (kể cả những xã đạt chuẩn nông 

thôn mới cuối năm 2025). 

c) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan kiểm tra, giám sát và báo 

cáo UBND tỉnh định kỳ hằng năm và đột xuất tình hình thực hiện chế độ bảo 

hiểm y tế đối với người dân tộc thiểu số theo Nghị quyết. 

2. Sở Tài chính 

a) Chủ trì, trên cơ sở đề nghị của Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan, tham 

mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách thực hiện Nghị quyết về 

chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số hằng năm.  

b) Kiểm tra, thẩm định, tham mưu UBND tỉnh cấp kinh phí hỗ trợ cho các 

đối tượng được hưởng theo Nghị quyết vào Quỹ BHXH; theo dõi, hướng dẫn, 

kiểm tra, thanh tra, quản lý kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y 

tế cho các đối tượng theo Nghị quyết đúng quy định. 
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3. Sở Y tế 

a) Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh từ tuyến huyện đến đến tuyến xã 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin 

trong khám bệnh, chữa bệnh; cập nhật kịp thời, chính xác, đầy đủ thông tin 

về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

b) Báo cáo kết quả công tác khám chữa bệnh cho người dân tộc thiểu số 

trên địa bàn tỉnh theo định kỳ.  

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ban Dân tộc tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và 

các đơn vị, địa phương liên quan theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện cấp 

thẻ bảo hiểm y tế theo đúng quy định, kịp thời báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải 

quyết các vấn đề phát sinh; 

b) Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện chế độ bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh. 

5. Bảo hiểm xã hội tỉnh 

a) Chủ trì ký hợp đồng với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có đủ điều kiện 

theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ; 

b) Chỉ đạo bảo hiểm xã hội cấp huyện cung cấp biểu mẫu, hướng dẫn  

 Ủy ban nhân dân cấp xã trong việc lập danh sách, quản lý danh sách người dân 

tộc thiểu số được hỗ trợ bảo hiểm y tế; 

c) Phối hợp với Sở Tài chính, Ban Dân tộc tỉnh, Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bố trí ngân sách hàng 

năm thực hiện Nghị quyết;  

d) Tổng hợp số lượng đối tượng được hưởng và kinh phí ngân sách nhà 

nước hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Nghị quyết đề nghị Sở Tài chính chuyển 

vào quỹ BHXH theo từng quý đảm bảo không trùng lắp đối tượng, đảm bảo 

quyền lợi khám, chữa bệnh của các đối tượng; đồng thời, thanh quyết toán kinh 

phí được cấp theo quy định; 

đ) Tổng hợp, báo cáo định kỳ, hằng năm hoặc báo cáo đột xuất theo yêu cầu 

của cơ quan quản lý nhà nước về tình hình thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm 

y tế cho người dân tộc thiểu số; tình hình thu, chi, quản lý và sử dụng quỹ bảo 

hiểm y tế và gửi Sở Tài chính, Ban Dân tộc để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. 

6. Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh 

Định kỳ 6 tháng cung cấp danh sách các xã khu vực III, khu vực II theo 

Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/20021 của Thủ tướng Chính phủ đạt 

chuẩn nông thôn mới cho Ban Dân tộc tỉnh tổng hợp. 

7. Các Sở, ngành và các hội đoàn thể 

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn, triển khai thực hiện chính sách hỗ 

trợ bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh. 
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8. Ủy ban nhân dân huyện 

a) Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết; chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn của huyện hướng dẫn UBND cấp xã lập danh sách đối tượng người 

dân tộc thiểu số đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế; tổ chức kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện các nội dung Nghị quyết tại địa phương. Định kỳ tổng hợp, báo cáo 

kết quả thực hiện Nghị quyết với UBND tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh, Sở Tài chính 

theo quy định. 

b) Định kỳ 6 tháng và hằng năm báo cáo kết quả thực hiện chính sách bảo 

hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện về UBND tỉnh (qua Ban 

Dân tộc tỉnh) để theo dõi, chỉ đạo. 

Điều 3. Chánh văn phòng UBND; Trưởng Ban Dân tộc; Giám đốc các Sở: 

Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế; Giám đốc Bảo hiểm xã hội 

tỉnh; Thủ tưởng các Sở, Ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện căn cứ Quyết 

định thi hành. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT TU, HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, các Hội, đoàn thể; 

- Các Sở, Ban, ngành; 

- UBND các huyện thuộc phạm vi NQ; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KGVX, KTTH, KTN. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 


