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I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN 

 1. Bối cảnh xây dựng chính sách 

Thực hiện quy định của Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 và Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ, các đối tượng thuộc nhóm do 

ngân sách đóng đã đảm bảo 100% số người được tham gia bảo hiểm y tế đầy đủ 

theo quy định; đồng thời, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách 

nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế đã khẳng định sự quan tâm lãnh 

đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương là yếu tố then chốt, 

quyết định đến hiệu quả thực hiện mục tiêu bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 

tế toàn dân. Quá trình triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y 

tế từ ngân sách địa phương cho người tham gia thuộc hộ gia đình cận nghèo, học 

sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 

nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh đã thể hiện sự 

quan tâm của lãnh đạo tỉnh nhà về các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện 

cho người dân thuộc các nhóm yếu thế được tiếp cận với dịch vụ y tế tốt hơn, 

nâng cao phúc lợi xã hội. 

Tuy nhiên từ năm 2020 đến nay, dưới tác động tiêu cực của đại dịch 

COVID-19, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có sự suy 

giảm khoảng 10%. Cụ thể là theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, năm 2020 

tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn tỉnh là 90% và số lượng người tham gia bảo 

hiểm y tế tại nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ (người thuộc hộ 

gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên; người thuộc hộ gia đình làm nông 

nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình) là 

587.541 người. Đến tháng 3/2022, tỷ lệ bao phủ giảm còn 81% và số lượng 

người tham gia bảo hiểm y tế tại nhóm đối tượng này là 561.190 người (giảm 

33.441 người). Ngoài ra, còn một số nhóm đối tượng như người dân tộc thiểu số, 

người mắc bệnh hiểm nghèo, người lao động thất nghiệp… do ảnh hưởng của 

đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng lớn đến việc làm và thu nhập nên không có 



2 

khả năng tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế. Đây là các nhóm đối tượng có hoàn 

cảnh kinh tế khó khăn, nếu phải tự đóng một phần bảo hiểm y tế thì các đối 

tượng này cũng khó có khả năng để tham gia BHYT. Vì vậy, Nhà nước cần có 

chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế cho các đối tượng này trong giai đoạn 

2022 - 2025. 

 2. Mục tiêu xây dựng chính sách 

Chính sách này ban hành nhằm hỗ trợ cao hơn mức quy định tại Nghị 

định số 146/2018/NĐ-CP, đồng thời mở rộng đối tượng được hỗ trợ, góp phần 

bảo đảm ổn định cuộc sống cho các đối tượng khó khăn trong xã hội, qua đó thể 

hiện chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước “không để ai bị bỏ 

lại phía sau” vì bảo hiểm y tế là một trong những chính sách trụ cột của đảm 

bảo an sinh xã hội, đặc biệt trong bối cảnh đại dịch COVID-19 còn diễn biến 

phức tạp, ngày càng có tác động tiêu cực đến đời sống, sức khỏe của nhân dân. 

Đồng thời, việc hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng gặp khó 

khăn góp phần tăng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai đảm bảo tỷ lệ theo nghị quyết của Trung ương và Nghị quyết 05 năm của tỉnh. 

 II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH 

1. Xác định vấn đề bất cập 

Mặc dù được sự quan tâm của Nhà nước và chính quyền địa phương về 

các chính sách an sinh xã hội, tạo điều kiện cho người dân thuộc các nhóm yếu 

thế được tiếp cận với dịch vụ y tế tốt hơn. Tuy nhiên đến tháng 03/2022, dưới 

tác động của đại dịch COVID-19 từ năm 2020 - 2021 đã ảnh hưởng tiêu cực đến 

việc làm, thu nhập của người lao động nên tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa 

bàn tỉnh đã sụt giảm gần 10%. Cụ thể ở một số nhóm sau: 

- Do từ năm 2022 chính sách không còn hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm 

y tế nên nhóm tham gia bảo hiểm y tế thuộc hộ gia đình cận nghèo nên tỷ lệ 

nhóm đối tượng này tham gia bảo hiểm y tế chưa đảm bảo đạt 100%, số người 

thuộc hộ gia đình cận nghèo chưa tham gia BHYT là 6.710 người. 

- Nhóm học sinh, sinh viên giảm 30.798 người. Nguyên nhân do nhiều gia 

đình học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục quốc dân là lao 

động nhập cư, thu nhập giảm sút hoặc gia đình cư trú tại các vùng mà điều kiện 

kinh tế còn nhiều khó khăn dẫn đến việc chưa đủ khả năng tài chính để tham gia 

bảo hiểm y tế. 

- Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình giảm trên 150.000 người 

do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên thu nhập của người dân bị ảnh 

hưởng nghiêm trọng. Bên cạnh đó, chỉ số giá tiêu dùng ngày càng tăng đã ảnh 

hưởng đến chi tiêu của người dân đặc biệt đối với một số nhóm đối tượng yếu 

thế như: Người dân tộc thiểu số, người từ 70 tuổi đến 79 tuổi thuộc thuộc 24 xã 



3 

khu vực I thuộc tỉnh Đồng Nai theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg 

ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ; người mắc bệnh hiểm 

nghèo; người thuộc hộ gia đình cận nghèo; người lao động mất việc làm đã hết 

thời gian hưởng bảo hiểm y tế trợ cấp thất nghiệp quá 03 tháng; người thuộc hộ 

nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình nhưng chưa có điều kiện để tiếp 

tục tham gia bảo hiểm y tế. 

Thực trạng trên cho thấy việc ngân sách của địa phương hỗ trợ đóng bảo 

hiểm y tế cho các nhóm đối tượng như: Người dân tộc thiểu số, người cao tuổi 

từ 70 tuổi đến 79 tuổi thuộc 24 xã khu vực I thuộc tỉnh Đồng Nai theo quy định 

tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ tướng Chính 

phủ; Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại Nghị định số 134/2016/NĐ-

CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ; Người lao động hết thời gian 

hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 03 tháng chưa tham gia lại BHYT; Người thuộc 

hộ cận nghèo; Học sinh khuyết tật học hòa nhập, học sinh tại Trung tâm Nuôi 

dạy trẻ khuyết tật (không thuộc đối tượng bảo trợ xã hội); Học sinh đang theo 

học tại cơ sở giáo dục các cấp có trụ sở đặt tại 24 xã khu vực I thuộc tỉnh Đồng 

Nai theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ; Hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo 

quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của 

Chính phủ và Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 

của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội là hết sức cần thiết. Ngân 

sách nhà nước hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các đối tượng sẽ góp phần nâng cao chất 

lượng cuộc sống đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội; tạo điều kiện cho người dân 

có cơ hội tiếp cận với dịch vụ y tế tốt hơn; gắn với mục tiêu bao phủ bảo hiểm y 

tế của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. 

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề 

Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế cho các 

đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 nhằm mục 

đích mở rộng phạm vi bao phủ của bảo hiểm y tế về tỷ lệ dân số tham gia bảo 

hiểm y tế, về phạm vi dịch vụ y tế được thụ hưởng và giảm tỷ lệ chi trả từ tiền 

túi của người sử dụng dịch vụ y tế; bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo 

hiểm y tế; tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, góp phần tạo nguồn tài chính ổn định 

cho công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân theo hướng công bằng, hiệu quả, chất 

lượng và phát triển bền vững 

Đồng thời, Nghị quyết này thực hiện phải phù hợp với tình hình thực tế 

của tỉnh, đảm bảo tính khả thi, tiết kiệm từ nguồn kinh phí ngân sách nhà nước 

cũng như khả năng cân đối ngân sách tỉnh. 

3. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề 

3.1 Cơ sở pháp lý 
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Theo quy định tại Điểm c và Điểm e, Khoản 5, Điều 19 Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương năm 2015 quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân 

dân tỉnh trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội như sau: 

“c) Quyết định biện pháp bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo vệ và 

chăm sóc người mẹ, trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, người nghèo, trẻ 

mồ côi không nơi nương tựa và người có hoàn cảnh khó khăn khác. Quyết định 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh; biện pháp thực hiện chính sách dân số và kế 

hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh; 

e) Quyết định biện pháp thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có 

công với cách mạng; biện pháp thực hiện chính sách an sinh xã hội và phúc lợi 

xã hội, biện pháp xóa đói, giảm nghèo.” 

Việc mở rộng đối tượng được hưởng mức hỗ trợ bảo hiểm y tế để đảm 

bảo chính sách an sinh xã hội, đảm bảo cho các đối tượng yếu thế, đối tượng khó 

khăn được thụ hưởng chính sách chăm sóc sức khỏe là cần thiết. Nội dung chính 

sách không phải là chính sách đặc thù, riêng biệt của tỉnh Đồng Nai mà là trên 

cơ sở chính sách hỗ trợ chung của Chính phủ, tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế 

và khả năng cân đối ngân sách của địa phương để mở rộng đối tượng hỗ trợ đảm 

bảo phù hợp về thẩm quyền theo tinh thần của điểm c và điểm e khoản 5 Điều 

19 Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Hội 

đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội. 

Và theo quy định tại khoản 3 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 

17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 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, kể cả 20% số kinh phí quy định tại điểm a khoản 3 Điều 

35 của Luật Bảo hiểm y tế (nếu có) xây dựng và trình Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh quyết định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu quy 

định tại khoản 1 Điều này”. 

Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế cho các 

đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 2025 là một giải 

pháp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tạo điều kiện cho 

các đối tượng còn gặp khó khăn trong xã hội được chăm lo sức khỏe, góp phần 

to lớn trong việc đảm bảo an sinh xã hội và đạt được các chỉ tiêu mà Đại hội 

Đảng đã đề ra trong giai đoạn 2020 - 2025. 

3.2 Đối tượng và mức hỗ trợ 

a) Đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế từ 

nguồn ngân sách địa phương, cụ thể như sau:  
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- Người dân tộc thiểu số thuộc 24 xã khu vực I thuộc tỉnh Đồng Nai theo 

quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

- Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại Nghị định số 

134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ. 

- Người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi thuộc 24 xã khu vực I thuộc tỉnh Đồng 

Nai theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

- Người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 03 tháng 

chưa tham gia lại bảo hiểm y tế. 

b) Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 30% lên 100% so với 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập và học 

sinh tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật. 

c) Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 70% lên 100% so với 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với người thuộc hộ cận nghèo. 

d) Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 30% lên 50% so với 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:  

- Học sinh đang theo học tại cơ sở giáo dục các cấp có trụ sở đặt tại 24 xã 

khu vực I thuộc tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

- Người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy 

định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ và Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

3.3 Thời gian được hưởng mức hỗ trợ 

Ủy ban nhân dân báo cáo kiến nghị Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận 

thực hiện chính sách hỗ trợ trong 03 năm, bắt đầu từ ngày 01/8/2022 đến ngày 

31/7/2025. 

4. Đánh giá tác động của các giải pháp đối với đối tượng chịu sự tác 

động trực tiếp của chính sách và các đối tượng khác có liên quan 

Việc ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm 

y tế cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 - 

2025 tác động tích cực, trực tiếp đến hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện 

tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển 

kinh tế - xã hội, cụ thể như sau: 

- Việc ban hành quy định chính sách hỗ trợ đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

giúp duy trì và mở rộng đối tượng tham gia được cấp thẻ bảo hiểm y tế; giúp cho 
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các đối tượng được khám chữa bệnh từ bảo hiểm y tế một cách bền vững, nhằm 

giảm bớt khó khăn cho hộ gia đình cận nghèo, người dân tộc thiểu số, người lao 

động thất nghiệp, học sinh…, đồng thời đảm bảo thoát nghèo và giảm nghèo bền 

vững, góp phần ổn định tình hình kinh tế chính trị, an ninh xã hội của tỉnh.  

- Bảo hiểm y tế càng có ý nghĩa quan trọng hơn khi chi phí y tế và nhu 

cầu khám chữa bệnh ngày càng tăng do điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo hướng 

tính đúng, tính đủ trên cơ sở định hướng tài chính y tế chuyển dần từ cơ chế cấp 

ngân sách cho cơ sở khám chữa bệnh sang việc hỗ trợ người dân tham gia bảo 

hiểm y tế. 

- Việc hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế nhằm mở rộng diện bao phủ 

của chính sách bảo hiểm xã hội; tăng độ linh hoạt, tính hấp dẫn của chính sách 

bảo hiểm xã hội để nhiều người có cơ hội, khả năng tham gia và thụ hưởng bảo 

hiểm xã hội. 

5. Kiến nghị giải pháp lựa chọn 

Qua phân tích đánh giá các tác động của quy định này, Ủy ban nhân dân 

tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định chính sách hỗ 

trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng 

Nai giai đoạn 2022 - 2025. 

 III. LẤY Ý KIẾN 

Ngày 17/11/2021, UBND tỉnh có văn bản số 14181/UBND-THNC về việc 

tham mưu trình UBND tỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định hỗ trợ mức đóng 

bảo hiểm y tế cho đối tượng tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 

của Chính phủ trên địa bàn tỉnh, trong đó giao Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội chủ trì tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy 

định mở rộng đối tượng hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng theo 

quy định tại Nghị định trên. Để có cơ sở tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, ngày 

22/11/2021 và 07/01/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các 

sở: Y tế, Tài chính, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo; Ban Dân tộc; Bảo hiểm xã 

hội tỉnh và UBND các huyện và thành phố tổ chức các cuộc họp thống nhất ý 

kiến đề xuất về các nhóm đối tượng khó khăn cần được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm 

y tế.  

Qua nhiều lần rà soát, các ngành và địa phương đã thống nhất tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân Nghị quyết quy định chính sách 

hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn trong giai đoạn 2022 

- 2025 như sau: 

- Đề xuất mở rộng đối tượng hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế từ 

nguồn ngân sách địa phương đối với các đối tượng như sau:  
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+ Người dân tộc thiểu số thuộc 24 xã khu vực I thuộc tỉnh Đồng Nai theo 

quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

+ Người cao tuổi từ 70 đến 79 tuổi thuộc 24 xã khu vực I thuộc tỉnh Đồng 

Nai theo quy định tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. 

+ Người mắc bệnh hiểm nghèo theo quy định tại Nghị định số 

134/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Chính phủ. 

+ Người lao động hết thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp quá 03 tháng 

chưa tham gia lại bảo hiểm y tế. 

- Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 70% lên 100% so với 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với người thuộc hộ cận nghèo. 

- Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 30% lên 100% so với 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với học sinh khuyết tật học hòa nhập, học 

sinh tại Trung tâm Nuôi dạy trẻ khuyết tật. 

- Đề xuất nâng mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế từ 30% lên 50% so với 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với các đối tượng như sau:  

+ Học sinh đang theo học tại cơ sở giáo dục các cấp có trụ sở đặt tại 24 xã 

khu vực I thuộc tỉnh Đồng Nai theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 

năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

+ Người thuộc hộ nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình theo quy 

định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính 

phủ và Thông tư số 07/2021/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 7 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Ngày 18/4/2022, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh có Công văn số 

204/HĐND-VP về việc ý kiến đối với đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định 

chính sách hỗ trợ mức đóng BHYT cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn 2022 - 2025. Ngày 21/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 

3905/UBND-KGVX chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện 

việc lập đề nghị xây dựng Nghị quyết theo đúng quy định tại khoản 3, Điều 111 

Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Ngày …/…/2022, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội có công văn số ……/LĐTBXH-CSLĐ gửi Cổng Thông 

tin điện tử tỉnh Đồng Nai về việc đề nghị đăng tải hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết lên Cổng thông tin điện tử để các sở, ban, ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam góp ý trong thời hạn 30 ngày. Sau khi nhận được văn bản góp ý 

của các sở, ngành, đơn vị liên quan, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

chỉnh lý và có bảng tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp số 

……/LĐTBXH-CSLĐ ngày …./…/2022. 
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Tiếp theo đó, ngày …/…/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã 

có Công văn số …/LĐTBXH-CSLĐ về việc đề nghị Sở Tư pháp thực hiện thẩm 

định hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân 

trình Hội đồng nhân dân. Sau khi tiếp thu và chỉnh lý, hoàn thiện theo những nội 

dung thẩm định của Sở Tư pháp tại báo cáo thẩm định số ……/BC-STP ngày 

…/…/2022 về việc thẩm định dự thảo Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ 

mức đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn trong giai đoạn 2022 - 

2025. Ngày …/…/2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã có tờ trình số 

……/TTr-LĐTBXH trình UBND tỉnh về việc hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị 

quyết. 

 IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ 

 Sau khi Nghị quyết được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua, Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết, đồng thời giao các sở, ngành có liên 

quan và địa phương tổ chức thực hiện hỗ trợ, theo dõi việc hướng dẫn, tổ chức 

thi hành. Trong quá trình thực hiện chính sách phát sinh vướng mắc, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo xử lý. 

 Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện chính 

sách hỗ trợ này. 

 Trên đây là báo cáo đánh giá tác động chính sách hỗ trợ mức đóng bảo 

hiểm y tế cho các đối tượng khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2022 

- 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

 
Nơi nhận: 
- TT.HĐND tỉnh (để b/c); 

- Công thông tin điện tử tỉnh; 
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