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UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

BÁO CÁO TÓM TẮT 

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 

 

 1. Sự cần thiết phải xây dựng đề án chính sách hỗ trợ BHYT 

 - Thứ nhất: Đối với Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã KV III, KV II, KV I 

thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016 – 2020 (gọi tắt QĐ 582). 

  Tỉnh Quảng Nam có 63 xã KV III và 47 xã KV II (tổng cộng 110 xã) 

được thụ hưởng một số chính sách do nhà nước ban hành, trong đó có chính 

sách bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân tộc thiểu số (DTTS). 

 Giai đoạn 2016-2020, trong quá trình xây dựng nông thôn mới và thực 

hiện đánh giá, phân loại lại xã KV III, KV II, KV I theo tiêu chí quy định tại 

Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là 

phân định xã 03 khu vực) ở 63 xã KV III và 47 xã KV II theo Quyết định 582, 

kết quả như sau: 

 + Xây dựng nông thôn mới: Có 27 xã đạt chuẩn (khi xã KV III, KV II đạt 

chuẩn nông thôn mới thì trở thành xã KV I), đồng nghĩa với việc thôi hưởng 

chính sách BHYT (quy định tại Điều 3, Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ).  

 + Thực hiện đánh giá, phân loại lại xã (phân định xã 03 khu vực): Có 21 

xã thôi hưởng chính sách BHYT; trong đó 18 xã KV III, KV II tại Quyết định số 

582 khi thực hiện đánh giá, phân loại lại xã theo Quyết định số 33 ngày 

12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là QĐ số 33) thì 18 xã này không 

còn thuộc xã KV III, KV II tại Quyết định số 861 và 03 xã, thị trấn KV II tại 

Quyết định số 582 khi thực hiện phân định xã 3 khu vực theo Quyết định số 33 

thì 03 xã này trở thành xã KV I tại Quyết định số 861. 

  Như vậy, thực hiện Quyết định số 582 có tổng cộng 48 xã thôi hưởng 

chính sách BHYT do nhà nước hỗ trợ, gồm: Đạt chuẩn nông thôn mới 27 xã và 

phân định xã 3 khu vực là 21 xã.  

 - Thứ hai: Đối với Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 Thủ tướng 

Chính phủ (gọi tắt Quyết định số 861) phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu 

vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021 - 2025. 

 Tỉnh Quảng Nam có 58 xã khu vực III và 3 xã khu vực II. Kết quả thực 

hiện   như sau: 
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+ Từ tháng 01 năm 2021- tháng 11/2021: Đã đạt chuẩn nông thôn mới 2 xã; 

gồm: Huyện Tây Giang 01 xã (ATiêng), huyện Phước Sơn 01 xã (Phước Xuân);  

đồng nghĩa với việc thôi hưởng chính sách BHYT. 

 + Từ năm 2022 đến 2024: Theo lộ trình xây dựng nông thôn mới trên địa 

bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh là 06 xã; gồm: Huyện Bắc 

Trà My 02 xã (Trà Giang và Trà Sơn), huyện Phước Sơn 02 xã (Phước Năng và 

Phước Chánh), huyện Nam Giang 01 xã (Tà Bhing) và huyện Tiên Phước 01 xã 

(Tiên Lập).  

 Như vậy, thực hiện Quyết định số 861 có tổng cộng 08 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, đồng nghĩa với việc thôi hưởng chính sách BHYT.
 

  Tổng cộng thực hiện Quyết định số 582 và Quyết định số 861 số xã thôi 

hưởng chính sách BHYT do Nhà nước hỗ trợ đối với xã KV III, KV II, là 56 xã; 

gồm: 

 + Đạt chuẩn nông thôn mới 35 xã; 

 + Xã KV III, KV II giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định 582 nay không 

có tên xã KV III, KV II giai đoạn 2021- 2025 tại Quyết định số 861 là 18 xã (do 

đánh giá, phân loại lại xã theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 33 của Thủ 

tướng Chính phủ);   

 +  Xã KV II giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 582 nay là xã KV I 

giai đoạn 2021- 2025 tại Quyết định số 861 là 03 xã (do đánh giá, phân loại lại 

xã theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ). 

 - Thứ ba về tình hình thực tiễn đời sống của người DTTS: Nguồn thu 

nhập chính của đồng bào là từ sản xuất nông nghiệp, gia đình thường đông con, 

đời sống còn nhiều khó khăn nên không có đủ khả năng tham gia BHYT tự 

nguyện; vì vậy, khi bị ốm đau thường không có kinh phí để chi phí cho việc 

khám, chữa bệnh nên dễ rơi vào tình trạng tái nghèo. 

 - Thứ tư về tâm lý lo sợ mất chính sách hỗ trợ của Nhà nước: Thực tế giai 

đoạn 2016 - 2020 đã có 27 xã đạt chuẩn NTM và quý I năm 2021 có 02 xã đạt 

chuẩn NTM; các xã đạt chuẩn NTM thôi hưởng các chính sách do Nhà nước hỗ 

trợ đối với xã KV III, KV II, trong đó có chính sách BHYT; vì vậy, khi thực 

hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới ở các xã thuộc vùng đồng 

bào DTTS ít nhận được sự đồng thuận của người dân, ảnh hưởng không nhỏ đến 

chỉ tiêu về xây dựng NTM do Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra. 

 Xuất phát từ tình hình thực tế nêu trên, 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". UBND tỉnh xây dựng đề án: “Quy định chính sách 

mức hỗ trợ bảo hiểm y tế đối với người DTTS trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
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giai đoạn 2022-2025” trình HĐND tỉnh xem xét thông qua là rất cần thiết và 

phù hợp với tình hình thực tiễn địa phương và các Quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

 2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

 - Phấn đấu đến năm 2025 có 100% người DTTS sinh sống ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh được tham gia bảo hiểm y tế; 

-  Phấn đấu đến cuối năm 2025 có 14 xã khu vực III đạt chuẩn nông thôn 

mới; 

- Góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo DTTS trên 3%/năm. 

3. Về phạm vi, đối tượng, số lượng thụ hưởng chính sách. 

a) Phạm vi: 

- Xã khu vực III, khu vực II giai đoạn 2016 - 2020 và giai đoạn 2021 - 

2025 đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Xã khu vực III, khu vực II giai đoạn 2016 - 2020 nay không còn xã KV 

III, KV II giai đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 861.  

- Xã, thị trấn khu vực I theo Quyết định số 861.  

b) Đối tượng: Là người DTTS ở các xã, thị trấn tại phạm vi nêu trên 

không thuộc đối tượng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy 

định của Luật Bảo hiểm y tế. 

c) Số lượng thụ hưởng 

Qua rà soát, tổng hợp ở 56 xã thôi hưởng chính sách bảo hiểm y tế nêu 

trên thì có 38 xã với 22.380 người DTTS thôi hưởng chính sách hỗ trợ BHYT 

của do nhà nước hỗ trợ.  

Vì vậy, đề xuất số lượng người DTTS được hỗ trợ BHYT theo đề án này 

là 22.380 người, trong đó: 4.449 người hỗ trợ 70% mức đóng, 594 người hỗ trợ 

30% mức đóng và 17.337 người hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy 

định.  

  4. Mức hỗ trợ. 

a) Đối với người DTTS thuộc nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước 

hỗ trợ mức 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: 

- 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, 4, Điều 4 Nghị định 

số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 Chính phủ ( 563.220đ/người/năm). 

- 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, 2, Điều 4 Nghị định 

số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 Chính phủ ( 241.380đ/người/năm). 
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b) Đối với người DTTS chưa được hưởng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà 

nước đóng và hỗ trợ mức đóng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm 

y tế theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế (804.600đ/người/năm). 

5. Kinh phí và thời gian thực hiện:  

 b) Tổng kinh phí thực hiện giai đoạn 2022-2025 khoảng 48.837.610.800 

đồng;  Bằng chữ: Bốn mươi tám tỷ, tám trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm mười 

ngàn tám trăm đồng.  

 b) Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh. 

 c) Thời gian thực hiện: 04 năm (2022-2025). 

 6. Tổ chức thực hiện 

 - Giao Ủy ban nhân dân tỉnh 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 ở các xã thuộc phạm vi đề án này; các xã đạt 

chuẩn nông thôn mới cuối năm 2025; các xã dự kiến lộ trình đạt chuẩn NTM 

giai đoạn 2026-2030 và các xã KV III, KV II tại Quyết định số 861 khi thực 

hiện đánh giá, phân loại lại xã (thực hiện phân định xã 03 khu vực) không còn 

thuộc xã KV III, KV II giai đoạn 2026-2030. 

Như vậy chính sách hỗ trợ BHYT trình HĐND tỉnh thông qua cuối năm 

2025 giai đoạn 2026 - 2030 thực hiện cho các trường hợp sau đây: 

- Trường hợp các xã thuộc đề án này chưa thụ hưởng đủ 05 năm; 

- Trường hợp 08 xã tại Thông báo số 14 của UBND tỉnh gồm: xã Phước 

Công (Phước Sơn), xã La Dêê (Nam Giang), xã Trà Linh (Nam Trà My), xã 

Bhalêê và A Xan (Tây Giang), xã Sông Trà (Hiệp Đức), xã Mà Cooih và Jơ 

Ngây (Đông Giang) đạt chuẩn nông thôn mới cuối năm 2025.   

- Trường hợp các xã dự kiến lộ trình đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 

2026-2030 (theo lộ trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh). 

- Trường hợp các xã KV III, KV II tại Quyết định 861 khi thực hiện phân 

định xã 03 khu vực theo tiêu chí quy định của Thủ tướng Chính phủ và không 

còn thuộc xã KV III, KV II giai đoạn 2026 - 2030.  

-------------- 

 

  

 

 


