
 

 

 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

 

Số:             /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hải Phòng,  ngày      tháng 01 năm 2023 

 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của 

Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm 

y tế cho các nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng 

   

Thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các 

nhóm đối tượng xã hội trên địa bàn thành phố Hải Phòng (gọi tắt là Nghị quyết 

số 11/2022/NQ-HĐND); 

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

11/2022/NQ-HĐND, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND. Góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/ĐH ngày 

15/10/2020 của Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 16, nhiệm kỳ 

2020 – 2025, trong đó xác định: “Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 

trên 95% vào năm 2025”.  

Nhằm nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, tăng cường công 

tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân góp phần thực hiện chính sách an 

sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. 

2. Yêu cầu 

Các sở, ngành liên quan, các địa phương kịp thời xây dựng kế hoạch và 

hướng dẫn cơ sở thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Phổ biến, tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết số 11/2022/NQ-

HĐND đến các sở, ngành, cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn 

thể Nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ 

quốc, đoàn thể, các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố 

trong công tác bảo hiểm y tế; thường xuyên xác định phát triển bảo hiểm y tế là 

một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, gắn liền với nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 
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Thống kê, rà soát, phân loại đối tượng công khai, minh bạch, kịp thời, 

tránh trục lợi chính sách hoặc bỏ sót đối tượng. 

Chuẩn bị tốt các điều kiện về nguồn lực và các điều kiện khác để bảo đảm 

cho việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND được kịp thời, 

phải bảo đảm đúng đối tượng, đúng chính sách, tránh khiếu kiện. 

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng áp dụng 

a) Người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo quy định tại Nghị 

định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ; 

b) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình quy 

định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ; 

c) Người nhiễm HIV/AIDS theo quy định của Luật Phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 

2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây 

ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020; 

d) Người cao tuổi từ 70 - 79 tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã 

hội; hội viên Hội người mù thành phố chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí; 

đ) Ủy ban nhân dân các cấp, các cơ quan tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Mức hỗ trợ 

a. Người thuộc hộ cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo quy định tại Nghị 

định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y 

tế ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 8 

Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. 

b. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và 

diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình quy 

định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP của Chính phủ: Hỗ trợ thêm 20% mức 

đóng bảo hiểm y tế ngoài mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước quy định tại điểm c, 

khoản 1, Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. 

c. Người nhiễm HIV/AIDS theo quy định của Luật Phòng, chống nhiễm 

vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 

2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây 

ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) năm 2020: 

Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. 

d. Người cao tuổi từ 70 - 79 tuổi không có lương hưu, không có trợ cấp xã 
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hội; hội viên Hội người mù thành phố chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn 

phí: Ngân sách thành phố hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế. 

Trường hợp đối tượng tại điểm a, b, c, d mục 2, phần II của Kế hoạch này 

thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ bảo hiểm y tế thì chỉ được cấp một thẻ bảo 

hiểm y tế có quyền lợi bảo hiểm y tế cao nhất. 

3. Trình tự thực hiện 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng 

các nội dung của Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND. 

Tổ chức hướng dẫn thực hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Nghị 

quyết số 11/2022/NQ-HĐND. 

Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập danh sách người tham gia bảo 

hiểm y tế thuộc đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị 

quyết số 11/2022/NQ-HĐND gửi Bảo hiểm xã hội các quận, huyện làm căn cứ 

cấp thẻ bảo hiểm y tế cho người tham gia theo quy định. 

Hằng năm, Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp Phòng Lao động -  

Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch cùng cấp rà soát, đối chiếu, 

thực hiện thanh toán, quyết toán theo quy định. 

Kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm 

đối tượng tại Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND. 

4. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2025. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Nguồn kinh phí 

Dự toán chi thường xuyên ngân sách thành phố và ngân sách các địa 

phương; lồng ghép từ nguồn kinh phí thực hiện các chương trình, kế hoạch, 

chính sách khác có liên quan. 

2. Lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ 

Hàng năm, Bảo hiểm xã hội cấp huyện phối hợp với phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, tổng hợp đối 

tượng, kinh phí báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định. 

Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ của Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các đơn vị liên quan 

tham mưu trình Ủy ban nhân dân cấp huyện bố trí dự toán kinh phí hỗ trợ cho 

người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn. 

Trên cơ sở quyết định phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ, Bảo hiểm xã 

hội cấp huyện phối hợp với cơ quan tài chính và các đơn vị có liên quan thực 
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hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ BHYT theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng và các cơ 

quan có liên quan hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND. 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố tuyên truyền chính sách, pháp 

luật về bảo hiểm y tế; chính sách hỗ trợ thêm mức đóng bảo hiểm y tế cho các 

đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND. 

Đôn đốc, hướng dẫn Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội cấp huyện 

trong việc xác định, rà soát người thuộc hộ cận nghèo, người thuộc hộ gia đình 

làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung 

bình, người nhiễm HIV/AIDS, người cao tuổi từ 70 - 79 tuổi không có lương 

hưu, không có trợ cấp xã hội; hội viên Hội người mù thành phố chưa được cấp 

thẻ bảo hiểm y tế miễn phí đang quản lý tại địa phương. 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng trong việc tổng hợp 

dự toán kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố. 

2. Bảo hiểm xã hội thành phố  

Chủ động phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tuyên truyền, phổ 

biến đến toàn thể người dân trên địa bàn thành phố Hải Phòng về nội dung của 

Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND. 

Phối hợp các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị  

liên quan hướng dẫn và giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND và Kế hoạch này. 

Tiếp tục mở rộng, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Tổ chức 

dịch vụ thu BHXH, BHYT, các mô hình tổ chức thu BHXH,  BHYT hoạt động 

linh hoạt, hiệu quả; giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia BHYT cho từng 

Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT; định kỳ 6 tháng, hằng năm sơ kết, tổng kết 

đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, BHYT. 

Chỉ đạo BHXH cấp huyện hướng dẫn đầy đủ, kịp thời về quy trình, thủ 

tục hồ sơ và chính sách hỗ trợ cho người tham gia BHYT và các Tổ chức dịch 

vụ; chịu trách nhiệm thẩm định hồ sơ và phê duyệt danh sách người tham gia 

BHYT được hỗ trợ theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND. Phối hợp với 

Phòng Tài chính- Kế hoạch cấp huyện và các đơn vị có liên quan trong việc 

thanh quyết toán ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng BHYT theo quy định. 

Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố kết quả 



5 

 

 

thực hiện trước ngày 30/11 hằng năm. 

3. Sở Tài chính 

Hàng năm, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu Ủy 

ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực 

hiện. Hướng dẫn các đơn vị, địa phương lập dự toán, thực hiện thanh toán, quyết 

toán kinh phí đảm bảo theo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông 

Phối hợp Bảo hiểm xã hội thành phố Hải Phòng và các sở, ngành, đơn vị 

liên quan hướng dẫn các cơ quan báo chí thành phố và chỉ đạo hệ thống thông 

tin cơ sở tích cực tuyên truyền về sự cần thiết, lợi ích, ý nghĩa nhân văn của 

chính sách bảo hiểm y tế; nội dung và công tác triển khai thực hiện Nghị quyết 

số 11/2022/NQ-HĐND. 

5. Sở Y tế 

Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tổ chức tốt việc khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT; thực hiện kết nối, liên thông, cung cấp đầy đủ thông tin phục vụ thanh 

toán chi phí khám chữa bệnh BHYT. 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội thành phố hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh BHYT sử dụng quỹ BHYT đảm bảo an toàn, hiệu quả đúng quy định. 

Kịp thời hướng dẫn tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện 

chính sách pháp luật về BHYT. 

6. Kho bạc nhà nước Hải Phòng 

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quyết định số 1618/QĐ-

BTC ngày 22/8/2019 của Bộ Tài chính. 

7. Ủy ban nhân dân các quận, huyện 

Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, Ủy ban nhân dân cấp xã phối hợp cơ 

quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện tuyên truyền phổ biến, tuyên truyền sâu rộng 

nội dung Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND đến các sở, ngành, cơ quan đơn vị, 

các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể Nhân dân trên địa bàn thành phố. 

Chỉ đạo các cơ quan cấp huyện: Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Ủy ban nhân dân cấp xã 

và các đơn vị liên quan rà soát số lượng, đối tượng, kinh phí hỗ trợ người tham 

gia bảo hiểm y tế trình Ủy ban nhân dân cấp huyện để thực hiện cấp kinh phí và 

thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ người tham gia bảo hiểm y tế theo các quy định 

của nhà nước. 

Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập danh sách người tham 
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gia bảo hiểm y tế kịp thời cho đối tượng được hỗ trợ kinh phí tham gia bảo hiểm 

y tế theo Nghị quyết số 11/2022/NQ-HĐND quy định. 

Căn cứ dự toán thành phố giao hàng năm cân đối, đảm bảo kinh phí theo 

phân cấp để thực hiện hỗ trợ kinh phí hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người tham 

gia bảo hiểm y tế. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng 

và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố 

Đẩy mạnh tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân 

dân về các chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo Nghị quyết số 

11/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố; vận 

động toàn dân tham gia bảo hiểm y tế; tổ chức giám sát việc triển khai Nghị quyết. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ngành, đoàn thể thành phố, 

Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Bộ LĐTBXH; 

- TTTU, TTHĐND TP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- UB MTTQVN TP; 

- Các ban HĐND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND các quận, huyện; 

- CPVP; 

- Các Phòng: VX, TCNS, NC&KTGS; 

 - Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Nam 
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