
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ TÀI CHÍNH 

Số:       /BC-STC.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

             Hải Dương, ngày     tháng 11 năm 2020.

BÁO CÁO
Đánh giá tác động Ban hành chính sách quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm 

y tế và hỗ trợ bổ sung mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
cho một số đối tượng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

A. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN:

I. Bối cảnh xây dựng chính sách:

1. Căn cứ pháp lý:

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của 
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 
Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 quy 
định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện;

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18 tháng 02 năm 2016 
của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định quy định chi tiết và hướng 
dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện

 II. Thực trạng việc hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương:

1. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND 
ngày 11/7/2018 quyết định hỗ trợ mức đóng BHYT cao hơn mức hỗ trợ tối thiểu 



2

quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP. Theo đó trên địa bàn tỉnh Hải Dương, 
các đối tượng: người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ 
bản khác (không bị thiếu hụt BHYT); người thuộc hộ cận nghèo; người thuộc hộ 
gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình hiện 
nay đã được NSNN hỗ trợ mức đóng BHYT và có hiệu lực thực hiện đến hết 
31/12/2020, cụ thể các mức hỗ trợ thêm như sau:

- Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác 
(không bị thiếu hụt BHYT) được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức đóng 
BHYT (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ). Năm 2019, toàn tỉnh chỉ 
có 01 đối tượng tham gia đóng BHYT, 6 tháng đầu năm 2020 có 03 đối tượng 
tham gia đóng BHYT.

- Người thuộc hộ cận nghèo được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 30% mức 
đóng BHYT (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ). Năm 2019, toàn 
tỉnh có 36.727 đối tượng tham gia đóng BHYT (trong đó NSNN hỗ trợ 21.404 
triệu đồng). Trong 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 31.474 đối tượng tham 
gia đóng BHYT (trong đó NSNN hỗ trợ 12.662 triệu đồng).

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có 
mức sống trung bình được ngân sách hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT (ngoài 
30% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ). Năm 2019, toàn tỉnh có 7.976 đối 
tượng tham gia đóng BHYT (trong đó NSNN hỗ trợ 3.332 triệu đồng). Trong 6 
tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh có 12.965 đối tượng tham gia đóng BHYT (trong 
đó NSNN hỗ trợ 2.554 triệu đồng).

Đây là các nhóm đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, nếu phải đóng 
một phần BHYT thì các đối tượng này cũng khó có khả năng để tham gia 
BHYT. Vì vậy, cần thiết tiếp tục duy trì thực hiện mức hỗ trợ đã được HĐND 
tỉnh quy định tại Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 cho giai 
đoạn 2021-2025 để hỗ trợ các nhóm đối tượng này.

2. Đối với nhóm đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:

Thực hiện Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 quy định chi 
tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH tự nguyện, người tham gia BHXH tự 
nguyện được ngân sách nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên 
mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn 
(theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 
2016-2020 thì mức chuẩn nghèo ở khu vực nông thôn là 700.000 
đồng/người/tháng) và áp dụng từ năm 01/01/2018:

- Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo;

- Bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo;
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- Bằng 10% đối với các đối tượng khác.

Theo số liệu của Cục thống kê dân số tỉnh Hải Dương năm 2019 có 
khoảng 1.896.911 người, trong đó số người từ đủ 15 tuổi trở lên trong độ tuổi 
lao động có thể tham gia đóng BHXH là 954.309 người. Theo số liệu của cơ 
quan Bảo hiểm xã hội tỉnh thì toàn tỉnh đến thời điểm hiện tại có 346.976 người 
đang tham gia đóng BHXH bắt buộc. Như vậy số còn lại 607.333 người còn lại 
có thể tham gia BHXH tự nguyện. Năm 2019, toàn tỉnh có 19.635 người tham 
gia đóng BHXH tự nguyện (trong đó NSNN hỗ trợ 4.916 triệu đồng), chỉ chiếm 
3,2% trong tổng số người có thể tham gia đóng BHXH tự nguyện. Trong 6 tháng 
đầu năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 32.570 đối tượng đang tham gia đóng 
BHXH tự nguyện. Nguyên nhân đối tượng tham gia đóng BHXH tự nguyện 
chưa cao do nhận thức của người lao động, người dân vẫn còn nhiều hạn chế, 
chưa muốn tham gia, mức hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại Nghị 
định 134/2015/NĐ-CP ngày 29/12/2015 của Chính phủ còn thấp, chưa thực sự 
thu hút người dân tham gia, đặc biệt là các nhóm đối tượng lao động tự do có 
thu nhập thấp.

III. Mục tiêu xây dựng chính sách:

Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia BHYT, BHXH, tăng cường công 
tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần thực hiện chính sách an sinh 
xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.

B. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA CHÍNH SÁCH:

I. Xác định vấn đề bất cập:

- Đối với các đối tượng tham gia BHYT: Theo Nghị định số 146/2018/NĐ-
CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ: đối tượng hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các 
dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt BHYT) và người thuộc hộ cận 
nghèo được NSNN hỗ trợ 70% mức đóng; người thuộc hộ gia đình làm nông, 
lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được NSNN hỗ trợ 30% mức đóng. 
Theo Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 của HĐND tỉnh Hải 
Dương đối tượng hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác 
(không bị thiếu hụt BHYT) và người thuộc hộ cận nghèo được NSĐP hỗ trợ 
thêm 30% mức đóng đạt hỗ trợ tối đa 100% mức đóng; người thuộc hộ gia đình 
làm nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình được NSĐP hỗ trợ thêm 
20% mức đóng đạt hỗ trợ tối đa 50% mức đóng (hiệu lực thực hiện đến hết 
31/12/2020). Đây đều là các nhóm đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, 
không có điều kiện để tự đóng phần kinh phí còn lại nếu như ngân sách tỉnh 
không tiếp tục hỗ trợ thêm.

- Đối với các đối tượng tham gia BHXH tự nguyện: Người tham gia 
BHXH tự nguyện hiện nay chủ yếu trong khu vực phi chính thức với đặc thù là 
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lao động tự do, thu nhập bấp bênh, thiếu tính ổn định và không bền vững. Chính 
điều kiện khó khăn nên việc tiếp cận thông tin cũng như hiểu biết về chính sách 
BHXH còn hạn chế. Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của nhà nước đối với người 
tham gia BHXH tự nguyện mới chỉ được áp dụng từ ngày 01/01/2018 với mức 
hỗ trợ từ 10%-30% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của 
khu vực nông thôn tùy từng đối tượng. Đây là mức hỗ trợ chưa thực sự hấp dẫn 
đối với người tham gia BHXH tự nguyện chủ yếu là lao động tự do, thu nhập 
thấp. Vì vậy cần có những chính sách khuyến khích hơn nữa để thu hút các đối 
tượng tham gia BHXH tự nguyện.

Ngoài mức hỗ trợ chung của ngân sách trung ương, nhiều tỉnh đã ban 
hành các nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ thêm cho người lao động tham 
gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Các tỉnh này đã tham mưu hỗ trợ thêm 
khoảng từ 10 - 20% mức chuẩn hộ nghèo nông thôn. Ví dụ, HĐND tỉnh Hà Tĩnh 
ban hành Nghị quyết số 177/2019/NQ-HDND quy định chính sách hỗ trợ đối 
với người lao động tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020 - 
2025. Theo đó, mức hỗ trợ cho người lao động tham gia BHXH tự nguyện bằng 
20% mức đóng BHXH hàng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn 
áp dụng trong từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Từ những vấn đề thực tế nêu trên, cần thiết phải ban hành quy định mức 
hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cao hơn đối với một số đối tượng đã được 
ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

II. Mục tiêu giải quyết vấn đề:

- Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, nhóm giải pháp tại Nghị quyết số 
28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung 
ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội; Nghị quyết số 125/NQ-CP ngày 
08/10/2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ 
thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW; Kế hoạch số 109-KH/TU ngày 07/9/2018 
của Tỉnh ủy Hải Dương thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW. Thực hiện có hiệu 
quả các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; tăng nhanh diện bao phủ đối tượng 
tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện. 

- 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.

III. Giải pháp đề xuất giải quyết vấn đề: 

1. Đối tượng và mức hỗ trợ:
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- Người thuộc hộ nghèo đa chiều thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản khác 
(không bị thiếu hụt BHYT) theo quy định tại Điều 4 Khoản 2 Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ: hỗ trợ thêm 30% 
mức đóng BHYT (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ).

- Người thuộc hộ cận nghèo theo quy định tại Điều 4 Khoản 1 Nghị định 
số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ: hỗ trợ thêm 
30% mức đóng BHYT (ngoài 70% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ).

- Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có 
mức sống trung bình theo quy định tại Điều 4 Khoản 4 Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ: hỗ trợ thêm 20% 
mức đóng BHYT (ngoài 30% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ).

- Người tham gia BHXH tự nguyện theo quy định tại Điều 2 Khoản 1 
Nghị định số 134/2015/NĐ-CP ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ: hỗ 
trợ thêm 10% mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu 
vực nông thôn (ngoài 30% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đối với người 
thuộc hộ nghèo, ngoài 25% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đối với người 
thuộc hộ cận nghèo và ngoài 10% mức ngân sách nhà nước đã hỗ trợ đối với các 
đối tượng khác)

Người được hỗ trợ thuộc nhiều loại hình đối tượng được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ mức đóng BHYT, BHXH tự nguyện chỉ được hưởng một mức hỗ 
trợ đóng BHYT, BHXH tự nguyện cao nhất.

2. Thời gian được hưởng mức hỗ trợ:

Đề nghị UBND báo cáo HĐND tỉnh cho phép áp dụng thực hiện kể từ 
ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2025.

IV. Đánh giá tác động của chính sách:

Việc ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT, BHXH tự 
nguyện đối với một số đối tượng 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 BHYT 
giúp duy trì và mở rộng đối tượng tham gia được cấp thẻ BHYT; giúp cho các 
đối tượng được khám chữa bệnh từ BHYT một cách bền vững, nhằm giảm bớt 
khó khăn cho hộ gia đình nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình 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. BHYT 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 
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chuyển dần từ cơ chế cấp ngân sách cho cơ sở khám chữa bệnh sang việc hỗ trợ 
người dân tham gia BHYT.

- Việc hỗ trợ người tham gia BHXH tự nguyện nhằm mở rộng diện bao 
phủ của chính sách bảo hiểm xã hội; tăng độ linh hoạt, tính hấp dẫn của chính 
sách BHXH tự nguyện để nhiều người có cơ hội, khả năng tham gia và thụ 
hưởng bảo hiểm xã hội.

V. Kết luận về việc lựa chọn giải pháp:

Qua phân tích đánh giá các tác động của quy định này, cơ quan soạn thảo 
đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức hỗ trợ 
đóng BHYT, hỗ trợ bổ sung mức đóng BHXH tự nguyện cho một số đối tượng trên 
địa bàn tỉnh Hải Dương.

C. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ SAU THỰC HIỆN:

Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh; Sở Lao động 
Thương binh và xã hội; Sở Y tế; UBND các huyện, thành phố, thị xã; UBND xã, 
phường, thị trấn chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát đánh giá 
việc thực hiện. Trong quá trình thực hiện chính sách phát sinh vướng mắc, Sở 
Tài chính có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất UBND tỉnh hướng xử lý.

Sở Tài chính trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT; QLNS.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trọng Hưng
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