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BÁO CÁO THẨM TRA
   Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về việc điều chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ 
các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND 

ngày 24/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
( Trình tại kỳ họp thứ 5 – HĐND tỉnh khoá XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày  01 tháng 12 
năm 2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết điều chỉnh thời gian thực 
hiện hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo Nghị quyết số 
14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh và dự thảo Nghị quyết kèm 
theo, Ban văn hóa - xã hội có một số ý kiến như sau:

1. Sự cần thiết

Với mục tiêu tiến đến BHYT toàn dân, tỉnh ta đã dành nhiều nguồn lực hỗ 
trợ cho công tác phát triển đối tượng tham gia BHYT. Từ năm 2018 đến nay, Hội 
đồng nhân dân tỉnh đã ban hành 02 Nghị quyết: Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND 
ngày 11/7/2018; Nghị quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 thay thế  
Nghị quyết 09/2018/NQ-HĐND để hỗ trợ nhóm đối tượng khó khăn.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra: tỷ lệ bao phủ BHYT so 
với dân số đến năm 2025 đạt 95% (đến năm 2030 đạt 99%), nhưng hiện nay tỷ lệ 
người dân tham gia BHYT mới đạt 91%. Đồng thời thực hiện Chương trình đảm 
bảo an sinh xã hội tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025 của Tỉnh ủy Hải Dương, 
trong đó giải pháp về chính sách bảo hiểm xã hội: “Tiếp tục hỗ trợ tham gia BHYT 
thuộc các đối tượng đang được tỉnh hỗ trợ; căn cứ tình hình ngân sách hàng năm, 
hỗ trợ tham gia BHYT đối với đối tượng khác”.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết điều 
chỉnh thời gian thực hiện hỗ trợ các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị 
quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh là cần thiết và 
đúng thẩm quyền, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
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2. Vể nội dung Tờ trình

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh nhất trí với việc điều chỉnh thời gian hỗ trợ 
đối với người tham gia bảo hiểm y tế tại điểm a, khoản 2 Điều 3 Nghị quyết số 
14/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh từ ngày 01/01/2021 đến hết 
ngày 31/12/2025. 

3. Một số đề xuất, kiến nghị

Ban văn hóa - xã hội HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHYT, đồng 
thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh để thu hút người dân tham gia BHYT.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, lập danh sách các đối tượng 
được hỗ trợ BHYT tránh trùng lặp, bố trí đủ nguồn lực, kịp thời triển khai tổ chức 
thực hiện Nghị quyết.

4. Về dự thảo Nghị quyết

Nhất trí với các nội dung của dự thảo Nghị quyết. Trên cơ sở ý kiến tham gia 
của các đại biểu HĐND tỉnh, ý kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường 
trực HĐND tỉnh giao cho Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với 
Thư ký kỳ họp chỉnh sửa từ ngữ, thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản theo đúng 
quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

 Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội, đề nghị Hội đồng 
nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- UBND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu tham dự kỳ họp;
- Lưu: VT.

TM. BAN VĂN HOÁ - XÃ HỘI
TRƯỞNG BAN

Nguyễn Thị Hường
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