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       HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

            Số:   120   /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Quảng Nam, ngày    10   tháng 12  năm 2019 

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Văn hóa – Xã hội HĐND tỉnh về tờ trình và dự thảo 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 

 

Sau khi nghiên cứu tờ trình và dự thảo nghị quyết: Quy định mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh (KB, CB) không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo 

hiểm y tế (BHYT) trong các cơ sở KB, CB của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam do 

UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 14, Ban Văn hóa – Xã hội kính báo cáo HĐND tỉnh 

một số nội dung sau: 

1. Sự cần thiết, căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành 

Ngày 15/3/2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư 02/2017/TT-BYT về mức tối đa 

khung giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT (Thông 

tư 02). Trên cơ sở đó, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND 

ngày 19/7/2017 về quy định mức giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ BHYT trong các cơ sở KB, CB của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam 

(Nghị quyết 29).  

Từ năm 2018 đến nay, Bộ Y tế tiếp tục ban hành Thông tư số 37/2018/TT-

BYT1(Thông tư 37) và Thông tư số 14/2019/TT-BYT2 (Thông tư 14), thay thế 

Thông tư 02. 

Do vậy, việc UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa IX ban hành 

nghị quyết quy định mức giá dịch vụ KB, CB không thuộc phạm vi thanh toán của 

Quỹ BHYT trong các cơ sở KB, CB của Nhà nước thuộc tỉnh Quảng Nam, thay thế 

Nghị quyết 29 hết hiệu lực là cần thiết và đúng thẩm quyền. 

2. Về nội dung dự thảo nghị quyết 

a) Ban cơ bản thống nhất các nội dung quy định về phạm vi điều chỉnh, đối 

tượng áp dụng, mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh như dự thảo UBND 

tỉnh trình. Ngoài ra, Ban đề nghị một số vấn đề sau: 

-  Về căn cứ ban hành nghị quyết: Dự thảo nghị quyết quy định phạm vi điều 

chỉnh và đối tượng áp dụng trên cơ sở quy định của Thông tư 37 của Bộ Y tế. Do vậy, 

đề nghị viện dẫn Thông tư 37 vào phần căn cứ ban hành nghị quyết theo đúng quy định. 

                                           
1 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 
2 Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 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 
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- Về quy định mức giá cụ thể dịch vụ KB, CB theo Điều 2 dự thảo nghị quyết, 

Ban có ý kiến như sau: Ban thống nhất áp dụng mức giá tối đa của Thông tư 14 đối 

với 09 dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe quy định tại Phụ lục 1, 04 dịch vụ ngày 

giường điều trị quy định tại Phụ lục 2, 1.937 dịch vụ kỹ thuật và xét nghiệm quy định 

tại Phụ lục 3. 

Ngoài ra, Ban đề nghị bổ sung vào Phụ lục 2 giá dịch vụ ngày giường bệnh 

ban ngày của các cơ sở y tế bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại 

phòng tương ứng được quy định tại mục 6, Phụ lục 2 Thông tư 14. 

 - Về quy định chuyển tiếp: 

  Đề nghị quy định chuyển tiếp trong dự thảo nghị quyết việc thanh toán 

chi phí đối với người đang điều trị tại các cơ sở KB, CB  trước thời điểm thực 

hiện mức giá quy định tại nghị quyết này để tạo thuận lợi trong việc triển khai 

trên thực tế, cụ thể: “Đối với người bệnh sử dụng các dịch vụ kỹ thuật không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT đang điều trị nội trú hoặc ngoại trú tại 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày Nghị quyết này có hiệu lực được áp 

dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết số 29 của HĐND 

tỉnh cho đến khi xuất viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú”. 

- Khi Nghị quyết được thông qua, trong quá trình triển khai thực hiện, 

Ban đề nghị UBND tỉnh quan tâm một số giải pháp sau:  

Hiện nay cả tỉnh còn khoảng 6% dân số 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 và một bộ phận hộ cận nghèo. Việc ban hành mức giá như dự 

thảo nghị quyết so với Nghị quyết 29 có 1788 danh mục tăng ở mức ≤ 10%, 02 danh 

mục tăng ở mức từ 20-50%. Như vậy sẽ tác động trực tiếp đến đối tượng này. Ban đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng làm tốt công tác tuyên truyền cho người 

dân và niêm yết công khai giá dịch vụ KB, CB; tăng cường vận động, tư vấn, thuyết 

phục người dân nhận thức về quyền lợi khi tham gia BHYT. 

Ngoài ra, việc tăng giá dịch vụ như dự thảo nghị quyết không những tác động 

trực tiếp đến đối tượng nêu trên, mà còn tác động các đối tượng có thẻ BHYT trong 

trường hợp đối tượng vượt tuyến hay sử dụng những dịch vụ kỹ thuật, không thuộc 

phạm vi thanh toán BHYT. Do vậy, cần có các giải pháp đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị y tế, nguồn nhân lực, đảm bảo nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế của các 

cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức 

khỏe cho nhân dân trong giai đoạn hiện nay. 

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh về dự 

thảo nghị quyết. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

  Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

   - Đại biểu khách mời; 

   - CPVP, CV; 

   - Lưu VT, TH . 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Thị Bích Thu 
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