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BÁO CÁO 
Thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh về Tờ trình (kèm theo Đề án và 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

Qua xem xét Tờ trình số 9306/TTr-UBND ngày 24/12/2021 của UBND tỉnh 
(kèm theo Đề án và dự thảo nghị quyết) về đề nghị ban hành quy định chính sách 
hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2022 – 2025; Ban Dân tộc HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh 
một số nội dung sau:

I. Về nội dung Tờ trình, Đề án
Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg, Quyết định số 861/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ1, trong quá trình triển khai thực hiện lộ trình xây dựng các xã đạt 
chuẩn nông thôn mới và thực hiện đánh giá, phân loại các xã khu vực I, khu vực II, 
khu vực III theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 12/11/2020 
của Thủ tướng Chính phủ; có nhiều xã thuộc vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 
đã hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới và đã ra khỏi danh 
sách các xã khu vực II, khu vực III theo tiêu chí phân loại mới. Dẫn đến một bộ 
phận người đồng bào dân tộc thiểu số không được tiếp tục hưởng các chính sách hỗ 
trợ trong đó có chính sách hỗ trợ đóng BHYT2; tuy nhiên, đời sống đa số người 
đồng bào dân tộc thiểu số hiện nay còn khó khăn, chưa đủ khả năng mua BHYT một 
lần cho các thành viên trong gia đình, nên hạn chế tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức 
khỏe, nhất là khi ốm đau bệnh tật, ảnh hưởng đến chỉ tiêu bao phủ BHYT trên địa 
bàn tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua quy 
định chính sách hỗ trợ BHYT đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, giai 
đoạn 2022 - 2025 là cần thiết, góp phần thực hiện thành công mục tiêu đến năm 
2025, toàn tỉnh có 98% người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia BHYT3.

Qua thẩm tra, Ban Dân tộc HĐND tỉnh thống nhất các nội dung về phạm vi 
điều chỉnh, đối tượng áp dụng, mức hỗ trợ BHYT, nguyên tắc, kinh phí thực hiện. 
Ngoài ra, Ban có một số ý kiến sau:

1 Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thôn ĐBKK, xã khu vực III, khu vực II, khu vực I 
thuộc vùng DTTS và miền núi giai đoạn 2016 - 2020; 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 DTTS và miền núi giai đoạn 2021- 2025.
2 Theo Báo cáo của Ban Dân tộc tỉnh có 38 xã với khoảng 22.380 người dân tộc thiểu số khó khăn trong việc tham gia đóng 
BHYT (Đối tượng được NSNN hỗ trợ đóng 70%: 594 người; đối tượng được NSNN hỗ trợ đóng 30%: 4.449 người; đối với 
người DTTS chưa được hưởng BHYT do NSNN đóng, hỗ trợ và người DTTS không được hưởng BHYT khi xã đạt chuẩn NTM: 
17.337 người).
3 Theo Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 20/7/2021 về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; định 
hướng một số dự án quan trọng tại vùng Tây của tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.



1. Về đối tượng áp dụng: Ban đề nghị chỉnh sửa lại một số cụm từ để đảm bảo 
bao quát, phù hợp với quy định về hỗ trợ mức đóng BHYT nêu tại Điều 2 dự thảo 
nghị quyết, cụ thể như sau: “Là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã, 
thị trấn thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết này, không thuộc đối tượng được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định của Luật Bảo 
hiểm y tế”.

2. Về hỗ trợ mức đóng BHYT: Ban thống nhất ngân sách tỉnh hỗ trợ phần 
chênh lệch về mức đóng bảo hiểm cho các đối tượng được quy định tại Điều 4 
Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ4 đảm bảo hỗ trợ đủ 
100% mức đóng bảo hiểm y tế. Để tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện, Ban đề 
nghị diễn đạt lại nội dung Điều 2 dự thảo nghị quyết như sau: 

“1. Đối với người dân tộc thiểu số thuộc đối tượng quy định tại Điều 4 Nghị 
định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ: Ngân sách tỉnh cấp bù 
để đảm bảo hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế.

2. Đối với người dân tộc thiểu số chưa được hưởng bảo hiểm y tế 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.”

 3. Về thời gian thụ hưởng chính sách: Ban đề nghị quy định rõ thời gian thụ 
hưởng chính sách là 05 năm (60 tháng) vào phần nguyên tắc thực hiện nhằm tạo 
điều kiện cho các đối tượng thụ hưởng chính sách yên tâm, phấn đấu thực hiện 
mục tiêu đạt chuẩn nông thôn mới.

4. Sau khi Đề án được HĐND tỉnh thông qua, Ban đề nghị UBND tỉnh quan 
tâm chỉ đạo ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ý nghĩa và tầm 
quan trọng của chính sách cho người đồng bào dân tộc thiểu số; rà soát, tổng hợp 
đầy đủ đối tượng được thụ hưởng chính sách, đảm bảo không trùng lắp, không bỏ 
sót đối tượng; tăng cường thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 
những hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.

II. Về dự thảo nghị quyết
1. Về bố cục nghị quyết: Đề nghị điều chỉnh như sau: 
“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 
Điều 2. Nguyên tắc thực hiện 
Điều 3. Hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế
Điều 4. Kinh phí thực hiện 
Điều 5. Tổ chức thực hiện” 
2. Về nội dung nghị quyết: Đề nghị chỉnh sửa theo ý kiến thẩm tra của Ban đã 

nêu ở phần I, đồng thời điều chỉnh một số nội dung liên quan về câu chữ, thể thức, 
kỹ thuật trình bày văn bản đảm bảo theo quy định hiện hành.

4 70% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 1 và 2 Điều 4 Nghị định Nghị định 
146/2018/NĐ-CP và hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 và 4 Điều 
4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP.



 Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đối với Tờ trình 
quy định chính sách hỗ trợ BHYT đối với người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh 
Quảng Nam, giai đoạn 2022 - 2025. 

 Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP, các Phòng;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN DÂN TỘC
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

   [daky]          
Đặng Tấn Phương
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