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Tổng hợp, tiếp thu ý kiến góp ý Sở, ngành, địa phương về
Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-

CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Thực hiện Công văn số 793/UBND-KGVX ngày 10/02/2022 của UBND 
tỉnh; theo đó giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành và địa phương liên 
quan xây dựng nội dung: “Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 
(chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm vi 
thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập 
trên địa bàn tỉnh Quảng Nam”. 

Sở Y tế có văn bản xin ý kiến góp ý của các Sở, ngành và các địa phương 
về dự thảo Nghị quyết (tại Công văn số 353/SYT-KHTC ngày 11/02/2022; Công 
văn số 536/SYT-KHTC ngày 08/3/2022). 

Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh tổ chức cuộc họp về Dự thảo Nghị quyết do 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì, có sự tham gia của các Ban HĐND 
tỉnh (Ban Văn hóa-Xã hội, Ban Kinh tế-Ngân sách), các Sở ngành liên quan (Sở 
Y tế, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch-Đầu tư, Bảo hiểm xã hội). Các thành 
viên cuộc họp đã tham gia góp ý, Sở Y tế đã tiếp thu chỉnh sửa Dự thảo Nghị 
quyết (tại ) và tiếp tục gửi lại Dự thảo Nghị quyết cho các Sở ngành, địa phương 
tham gia ý kiến (Công văn số 551/SYT-KHTC ngày 10/3/2022)

Đến ngày 17/3/2022, Sở Y tế đã nhận được góp ý của các Sở: Sở Tư pháp 
(02 lần), Sở Tài chính (02 lần); Sở KH-ĐT (02 lần); UBND huyện Quế Sơn (02 
lần); UBND huyện Tây Giang; UBND huyện Núi Thành; UBND huyện Bắc Trà 
My. 

Cơ bản các ý kiến đều thống nhất về mức giá dịch vụ dịch vụ xét nghiệm 
SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét nghiệm) trong trường hợp không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa 
bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, đã đề nghị trong dự thảo, bằng với 
mức giá dịch vụ dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm 
xét nghiệm) trong trường hợp thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế.

Một số ý kiến góp ý khác, Sở Y tế đã tiếp thu và chỉnh sửa vào dự thảo 
Nghị quyết, cụ thể như sau:
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TT Nội dung góp ý dự thảo Nghị quyết Tiếp thu, chỉnh sửa, giải trình

1 Trình theo Nghị quyết cá biệt, theo đó ký hiệu 
văn bản: số…./2022/ NQ-HĐND chỉnh sửa, 
bỏ năm 2022

Ký hiệu văn bản: số…./ NQ-
HĐND 

2 Nên viết lại Điều 1 như sau:
"Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp 
dụng 
1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-
CoV-2 (chưa bao gồm giá sinh phẩm xét 
nghiệm) trong trường hợp không thuộc phạm 
vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam (bao gồm các cơ sở 
khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan 
trung ương đóng trên địa bàn tỉnh) bao gồm 
việc lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và trả 
kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2.
2. Đối tượng áp dụng
a) Người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-
CoV-2 tự chi trả 
b) Các trường hợp được ngân sách nhà nước 
chi trả theo quy định của Luật phòng, chống 
bệnh truyền nhiễm, trừ trường hợp quy định 
tại điểm c khoản này
c) Nghị quyết này không áp dụng đối với 
trường hợp lấy mẫu, bảo quản, thực hiện và 
trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng 
đồng do ngân sách nhà nước chi trả theo quy 
định của Luật phòng, chống bệnh truyền 
nhiễm.

Đã tiếp thu, chỉnh sửa vào dự 
thảo Nghị quyết.
Tuy nhiên, tại Phạm vi điều 
chỉnh, không ghi cụm từ (bao 
gồm các cơ sở khám, chữa bệnh 
trực thuộc các Bộ, cơ quan 
trung ương đóng trên địa bàn 
tỉnh). Lý do: trên địa bàn tỉnh 
chỉ có 01 cơ sở Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Quảng Nam 
trực thuộc Bộ Y tế, đã thực hiện 
mức giá theo quy định tại khoản 
1 Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-
BYT, không thuộc phạm vi quy 
định của HĐND tỉnh. 
Phạm vi điều chỉnh viết lại như 
sau: Quy định mức giá dịch vụ 
xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa 
bao gồm giá sinh phẩm xét 
nghiệm) trong trường hợp 
không thuộc phạm vi thanh toán 
của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh công 
lập trên địa bàn tỉnh Quảng 
Nam, bao gồm việc lấy mẫu, 
bảo quản mẫu, thực hiện và trả 
kết quả xét nghiệm SARS-CoV-
2

3 Đề nghị cơ quan soạn thảo không nên đưa 
vào dự thảo nội dung tại Điều 2 (Cơ cấu giá 
dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao 
gồm giá sinh phẩm xét nghiệm), bởi vì theo 
Thông tư số 02/2022/TT-BYT, không giao 
HĐND tỉnh quy định nội dung này; do đó, cơ 
quan soạn thảo chỉ tham mưu quy định những 
nội dung thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh, 
đối với các nội dung không thuộc thẩm quyền 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa: không 
đưa nội dung "Cơ cấu giá dịch 
vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 
(chưa bao gồm giá sinh phẩm 
xét nghiệm)" vào dự thảo Nghị 
quyết
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thực hiện theo Thông tư số 02/2022/TT-BYT, 
như tại khoản 2 Điều 3 dự thảo Nghị quyết đã 
nêu. 

4 Khoản 3 Điều 4 dự thảo viết: “3. Trường hợp 
các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này 
được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực 
hiện theo văn bản được thay thế hoặc sửa đổi, 
bổ sung đó”, là chưa phù hợp; đề nghị viết lại 
như sau: “3. Trường hợp các văn bản dẫn 
chiếu trong Nghị quyết này được thay thế 
hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn 
bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.

Đã tiếp thu, chỉnh sửa vào dự 
thảo Nghị quyết

5 Thể thức và kỹ thuật trình bày: Đề nghị 
thực hiện đúng theo Nghị định số 
30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính 
phủ về công tác văn thư. Theo đó, cần lưu ý: 
Không viết hoa từ “Quy” tại “Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật”; số trang phải 
được đặt canh giữa theo chiều ngang trong 
phần lề trên của văn bản. 

Đã tiếp thu, chỉnh sửa vào dự 
thảo Nghị quyết

Trên đây là toàn bộ báo cáo tổng hợp góp ý, tiếp thu, chỉnh sửa Dự thảo 
Nghị quyết. 

Sở Y tế kính báo cáo.

Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND;
- Các thành viên UBND tỉnh;
- Các Sở,ngành: Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Sở 
KH-ĐT;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- UBND huyện, Thị xã, Tp;
- Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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