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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 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
Qua xem xét Tờ trình số 1879/TTr-UBND ngày 31/3/2022 của UBND tỉnh về
đề nghị ban hành 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; làm việc với Sở Y tế, Sở Tài chính; Ban Văn hóa - Xã hội
HĐND tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra như sau:
1. Sự cần thiết và thẩm quyền ban hành
Căn cứ quy định tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BYT
ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế về Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm
SARS-CoV-21, Ban nhận thấy việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành
nghị quyết quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao gồm 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 là cần thiết
và đúng thẩm quyền, tạo cơ sở pháp lý để triển khai thực hiện dịch vụ xét nghiệm
SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.
2. Về dự thảo nghị quyết
Ban thống nhất với mức giá xét nghiệm SARS-CoV-2 theo đề nghị của UBND
tỉnh. Mức giá này bằng với mức giá 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 đã được Bộ Y tế quy định, tạo sự công bằng, hài hòa về lợi ích của người sử
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Tại điểm a khoản 2 Điều 3 Thông tư 02/2022/TT-BYT quy định: "2. Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARSCoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế: a) Đối với các cơ sở khám
bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ sở khám, chữa
bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan trung ương đóng trên địa bàn địa phương, trừ trường hợp quy định tại điểm
b khoản này: Việc xác định mức giá thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều này, trong đó mức giá bao
gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) do cấp có thẩm quyền của
địa phương quy định nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy
định tại cột 1 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này:”
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dụng và cơ sở y tế cung cấp dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh.
Ngoài ra, Ban có một số ý kiến sau:
a) Về phạm vi điều chỉnh:
Qua thẩm tra, Ban nhận thấy phạm vi điều chỉnh dự thảo nghị quyết chưa đề cập
trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều 3 Thông tư số 02/2022/TT-BYT (trừ các cơ
sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế và các bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện
hạng I thuộc các Bộ, cơ quan trung ương và các cơ sở y tế của Nhà nước thực hiện dịch vụ
y tế dự phòng). Do vậy, Ban đề nghị bổ sung nội dung này vào phạm vi điều chỉnh để
đảm bảo quy định.
b) Tại khoản 2 Điều 2 (những nội dung liên quan khác) và khoản 3 Điều 3 (tổ chức
thực hiện): Ban đề nghị không quy định các nội dung này do HĐND tỉnh chỉ quy định về
mức giá xét nghiệm theo thẩm quyền, các nội dung khác liên quan thuộc thẩm quyền
UBND tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành.
c) Sau khi nghị quyết được HĐND tỉnh thống nhất thông qua, Ban đề nghị UBND
tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai việc niêm yết công khai giá dịch vụ xét
nghiệm tại các cơ sở y tế để người dân biết và sử dụng; đồng thời tăng cường kiểm tra,
giám sát việc thực hiện cung cấp dịch vụ đảm bảo mức giá và chất lượng dịch vụ xét
nghiệm, tránh việc lạm dụng gây lãng phí, tốn kém cho người dân.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội về Tờ trình và dự thảo
nghị quyết. Kính trình kỳ họp thứ bảy, HĐND tỉnh khóa X xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh
- Đại biểu mời;
- Văn phòng: CPVP, CV;
- Lưu VT, CTHĐ
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