
 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số:     /BC-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Tĩnh, ngày      tháng 12 năm 2020 

BÁO CÁO  
 Thẩm tra Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục 

thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người 
thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; 

người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh  
 (Trình tại Kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh khoá XVII) 

   

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Thông báo số 489/TB-HĐND ngày 11/11/2020; Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ 

chức thẩm tra Tờ trình số 429/TTr-UBND ngày 26/11/2020 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 

đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, 

lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ gia đình cận 

nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; kết quả thẩm tra như sau:  

1. Về sự cần thiết ban hành Nghị quyết 

Nghị quyết số 55/NQ-HĐND, ngày 15/07/2017 của HĐND tỉnh quy 

định về mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người thuộc hộ 

gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn 

tỉnh giai đoạn 2017 - 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-HĐND, ngày 15/12/2016 

của HĐND tỉnh về việc phê duyệt đề án giảm nghèo bền vững trên địa bàn Hà 

Tĩnh giai đoạn 2016 - 2020, trong đó có chính sách hỗ trợ mức đóng bảo hiểm 

y tế cho người thuộc hộ cận nghèo. Qua gần 03 năm thực hiện Nghị quyết số 

55 và 04 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của HĐND tỉnh, tỷ lệ  bao phủ bảo 

hiểm y tế tăng lên từng năm. Từ 82,28% năm 2016 lên 86% năm 2020. Trong 

đó, số người được thụ hưởng từ chính sách của các Nghị quyết là 1.151.018 

lượt người, chiếm tỷ lệ trên 24% số người tham gia BHYT trên toàn tỉnh. Đây 

là kết quả quan trọng nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

tăng tỷ lệ bao phủ BHYT và đảm bảo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên 

địa bàn. 

Tuy nhiên, các chính sách hỗ trợ về đóng BHYT cho các đối tượng 

thuộc 02 Nghị quyết sẽ hết hiệu lực vào ngày 31/12/2020. Trong điều kiện các 

đối tượng thụ hưởng chính sách của các Nghị quyết có đời sống khó khăn, thu 

nhập thấp, công việc không ổn định, già cả, yếu thế, nếu không tiếp tục nhận 

được chính sách hỗ trợ đóng BHYT, người dân sẽ rất khó khăn trong việc 

tham gia BHYT và tiếp cận các dịch vụ y tế cơ bản. Thực tế qua giám sát của 

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh cho thấy, tỷ lệ tham gia BHYT trong toàn 

tỉnh còn thiếu tính bền vững, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế Hà Tĩnh so với bình 
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quân chung cả nước còn thấp hơn dưới 4%, tương đương với 188.712 người 

chưa có thẻ bảo hiểm y tế, chiếm 14% dân số của tỉnh.  

Vì vậy, việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y 

tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm 

nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa 

bàn tỉnh Hà Tĩnh tại kỳ họp lần này là cần thiết, góp phần thực hiện tốt công 

tác an sinh xã hội và hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XIX đã đề ra, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn 

tỉnh đạt 95%.  

2. Về căn cứ pháp lý 

Tờ trình số 429/TTr-UBND và dự thảo Nghị quyết về việc tiếp tục thực 

hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ 

gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người 

thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã có đầy đủ hồ sơ, thủ 

tục, đảm bảo các căn cứ pháp lý liên quan và được cơ quan Tư pháp thẩm định 

theo đúng trình tự, quy phạm pháp luật.  

3. Về nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết 

Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức làm việc với cơ quan soạn thảo, các ý 

kiến góp ý đã được tiếp thu, bổ sung, sửa đổi. Vì vậy, Ban Văn hóa - Xã hội 

nhất trí với nội dung Tờ trình và các quy định về phạm vi điều chỉnh, thời gian 

hỗ trợ và kinh phí bố trí thực hiện tại dự thảo Nghị quyết. 

Căn cứ vào kết quả thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh đồng ý thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chính 

sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm 

nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình; người thuộc hộ gia đình 

cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 18, HĐND khóa XVII. 

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội, kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh xem xét và quyết định./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu tham dự kỳ họp 18; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và 

UBND tỉnh tỉnh; 

- Lưu: VT.VX6. 

 
 

TM. BAN VĂN HOÁ XÃ HỘI 
KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 
 

 

Đào Thị Anh Nga 
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