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TỜ TRÌNH 

Về việc Ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng  

Bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo  

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 

_______________________ 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng. 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 

2015(sửa đổi, bổ sung năm 2020), Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 

người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023, cụ thể 

như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

Ngày 17/10/2018 Chính phủ ban hành Nghị định số 146/2018/NĐ-CP quy 

định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của luật bảo hiểm y tế. 

Trong đó, Chính phủ quy định ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu 70% mức 

đóng bảo hiểm y tế đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn 

cận nghèo theo quy định của Chính phủ, (theo điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 

số 146/2018/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định số 146/2016/NĐ-CP). 

Căn cứ khả năng ngân sách địa phương và các nguồn hợp pháp khác, UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ 

tối thiểu 70% nêu trên (theo khoản 3 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP). 

- Năm 2022, theo số liệu thực hiện tính đến tháng 09 năm  2022 do Bảo 

hiểm xã hội tỉnh cung cấp, ngân sách tỉnh đã hỗ trợ 30% mức đóng BHYT cho 

64.153 người thuộc hộ gia đình cận nghèo (sau khi trừ các đối tượng cận nghèo 

đã được cấp BHYT), với tổng kinh phí khoảng 15.485.251.140 đồng. 

- Qua rà soát của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, số hộ gia đình cận 

nghèo đề nghị hỗ trợ mua BHYT năm 2023 ước khoảng 75.000 người. 

Dự toán kinh phí để nâng mức hỗ trợ từ 70% lên 100% được tính toán như 

sau: 

Mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở là: 1.490.000 đồng x 4,5%/ 

tháng x 12 tháng = 804.600 đồng/người/năm. Do đó, dự kiến tổng kinh phí hỗ trợ 

đóng BHYT cho 75.000 người thuộc hộ cận nghèo là 60.345.000.000 đồng (Sáu 

mươi tỷ, ba trăm bốn mươi lăm triệu đồng), trong đó: 
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- Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% mức đóng theo Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ: 42.241.500.000 đồng (Bốn 

mươi hai tỷ, hai trăm bốn mươi mốt triệu, năm trăm ngàn đồng); 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng bảo hiểm y tế: 18.103.500.000 

đồng (Mười tám tỷ, một trăm lẻ ba triệu, năm trăm ngàn đồng). 

Để đảm bảo nguồn kinh phí hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc hộ gia 

đình cận nghèo theo đúng quy định, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã 

hội, việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người thuộc 

hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023 là cần thiết. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO: 

1. Mục đích: 

Nghị quyết ban hành nhằm mục đích tạo cơ sở pháp lý đối với việc sử 

dụng ngân sách địa phương để nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng 

là người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2023; từ đó góp phần duy trì tỷ lệ bao 

phủ BHYT của tỉnh; giảm bớt khó khăn cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo 

khi có ốm đau, bệnh tật. 

2. Quan điểm chỉ đạo: 

Việc quy định tỷ lệ hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người thuộc 

hộ gia đình cận nghèo phù hợp với quy định của pháp luật, khả năng ngân sách 

địa phương, góp phần giữ ổn định tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế của các đối tượng 

là người thuộc hộ gia đình cận nghèo. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT: 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 14/05/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều 

và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2015. UBND 

tỉnh đã thực hiện trình tự, thủ tục ban hành Nghị quyết cụ thể như sau: 

1. Thực hiện thủ tục đề nghị xây dựng Nghị quyết: 

- Ngày 31/8/2022, Sở Y tế có Tờ trình số 95/TTr-SYT gửi UBND tỉnh về 

việc đề nghị xây dựng Nghị quyết quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Sóc Trăng; 

- Ngày ……/…./2022 UBND tỉnh có Tờ trình số ……./TTr-UBND gửi 

Thường trực HĐND tỉnh đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng 

bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng 

năm 2023; 

- Ngày …/…/2022 Thường trực HĐND tỉnh có Công văn số ……/HĐND-

VP về việc thống nhất đề nghị xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sóc Trăng về việc quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ 

gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023; 
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- Ngày 06/9/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có công văn số 

4458/VP-VX về việc đề xuất mức hỗ trợ và kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho 

người thuộc hộ cận nghèo năm 2023, giao Sở Y tế phối hợp các Sở ngành xây 

dựng dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định 

mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc  hộ gia đình cận nghèo năm 2023 

trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng. 

2. Lấy ý kiến về dự thảo Nghị quyết: 

Ngày   /9/2022, Sở Y tế có Công văn số …/SYT-NVYD gửi các đơn vị 

trên địa bàn tỉnh về việc góp ý dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo 

hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 

2023; đồng thời, gửi Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị phối hợp, thực hiện 

đăng tải đầy đủ nội dung dự thảo lên cổng thông tin điện tử của tỉnh theo quy 

định. 

3. Thực hiện thủ tục thẩm định dự thảo Nghị quyết và tiếp thu, giải 

trình ý kiến thẩm định đối với dự thảo Nghị quyết: 

- Ngày …/9/2022, trên cơ sở ý kiến góp ý của các đơn vị, Sở Y tế đã tổng 

hợp tiếp thu ý kiến, giải trình và có Công văn số ………../SYT-NVY gửi Sở Tư 

pháp đề nghị thẩm định hồ sơ dự thảo Tờ trình và Nghị quyết quy định mức hỗ 

trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng năm 2023; 

- Ngày …./…/2022 Sở Tư pháp có Báo cáo số ……/BC-STP về việc báo 

cáo thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho 

người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023; 

- Sở Y tế đã có Báo cáo số ……/BC-SYT ngày ……/10/2022 về việc giải 

trình, tiếp thu ý kiến thẩm định và hoàn chỉnh đối với dự thảo Nghị quyết đảm 

bảo trình tự, thủ tục của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

(Đính kèm văn bản đóng góp của các đơn vị; báo cáo tổng hợp ý kiến đóng 

góp; báo cáo giải trình tiếp thu ý kiến đóng góp). 

IV. NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục 

Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng về việc quy 

định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên 

địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023, gồm có 02 điều:  

- Điều 1. Quy định về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và mức hỗ 

trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh 

Sóc Trăng năm 2023. 

- Điều 2. Quy định về tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung chủ yếu của Nghị quyết 
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Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ 

gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng;  Mức hỗ trợ (không bao gồm 

70% ngân sách Trung ương đảm bảo) 30% mức đóng bảo hiểm y tế cho người 

thuộc hộ gia đình cận nghèo sử dụng từ ngân sách tỉnh.  

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN  

Về thời điểm áp dụng: 

Để đảm bảo tính liên tục cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo đã được 

hỗ trợ trong năm 2022, UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về thời điểm 

thực hiện kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2023. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị quyết quy mức hỗ trợ mức đóng bảo 

hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng năm 2023. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.  

(Đính kèm: 

- Dự thảo nghị quyết. 

- Tờ trình số ……../TTr-NVY của Sở Y tế. 

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức, cá 

nhân của Sở Y tế. 

- Báo cáo thẩm định số ….. của Sở Tư pháp. 

- Báo cáo số …../BC-SYT của Sở Y tế về việc giải trình tiếp thu ý kiến thẩm 

định. 

- Bản tổng hợp ý kiến thành viên UBND tỉnh. … 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT và các PCT.UBND tỉnh; 

- Sở YT, TC, LĐTBXH, TP; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 


