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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  7021   /TTr-UBND 

 

        Quảng Nam, ngày   25  tháng  11  năm 2019 

TỜ TRÌNH 

Về việc đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết quy định mức giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của  

Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước  

thuộc tỉnh Quảng Nam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam 

 

 Thực hiện Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 của Bộ Y tế (viết 

tắt Thông tư số 14/2019/TT-BYT) sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 

37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm 

y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng 

giá, thanh toán chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp, thay thế 

Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế. 

Nhằm tạo sự bình đẳng về giá khám bệnh, chữa bệnh giữa người có thẻ bảo 

hiểm y tế (BHYT) và người không có thẻ BHYT khi khám bệnh, chữa bệnh trong 

các cơ sở y tế công lập, tạo điều kiện khuyến khích người dân tham gia BHYT, 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Sở Tài chính và các ngành 

liên quan xây dựng dự thảo Đề án, lấy ý kiến góp ý của các Sở, Ban, ngành, địa 

phương và hoàn thành các thủ tục theo quy định.  

Mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại Thông tư số 

14/2017/TT-BYT áp dụng cho 1.937 dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh gồm chi phí 

trực tiếp và tiền lương, kể cả phụ cấp thường trực, phẫu thuật bằng mức giá dịch 

vụ khám bệnh, chữa bệnh của Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 

của Bộ Y tế mà hiện nay đang được áp dụng khám bệnh, chữa bệnh cho người 

có tham gia BHYT trên toàn quốc từ ngày 05/7/2019 là hoàn toàn hợp lý và phù 

hợp lộ trình về giá tại Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính 

phủ.  

Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của Đề án chỉ ảnh hưởng đến 6% 

đối tượng chưa tham gia BHYT, chủ yếu là hộ gia đình kinh doanh cá thể, các 

doanh nghiệp tư nhân không thực hiện đóng BHYT cho người lao động; hộ làm 

nông nghiệp, diêm nghiệp, ngư nghiệp, lâm nghiệp có mức sống trung bình (được 

Nhà nước hỗ trợ tối thiểu 30% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 1 và Khoản 3, Điều 3, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm 

y tế). Những người này trước đây khi đau ốm phải tự chi trả 100% viện phí theo 



Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 19/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh và 

Quyết định số 2870/QĐ-UBND ngày 08/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định 

giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh 

Quảng Nam.  

Hầu hết giá các dịch vụ nêu trong Đề án thực hiện tăng thấp, ở mức < 10% 

(tỷ lệ 92,3%), giá các dịch vụ được giảm và giảm sâu (tỷ lệ 2,47%) là các dịch vụ 

kỹ thuật xét nghiệm thường quy nên sẽ không ảnh hưởng lớn đến đời sống nhân 

dân và công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.  

Việc triển khai thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trên địa 

bàn tỉnh theo Thông tư số 14/2019/TT-BYT sẽ tác động tích cực, nâng cao ý thức 

tham gia BHYT của người dân, khẳng định ý nghĩa, vai trò quan trọng của BHYT, 

góp phần thực hiện chủ trương tiến tới BHYT toàn dân và đảm bảo Quỹ BHYT 

bền vững hơn. 

  Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem 

xét, thông qua và ban hành Nghị quyết "Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam"(Có Đề án và phụ 

lục kèm theo)./. 

  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- CPVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH, KGVX. 
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