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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

    TỈNH QUẢNG NAM 
 
Số:          /2019/NQ-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Quảng Nam, ngày      tháng 12  năm 2019 

 

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 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Khám chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;  

Căn cứ Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 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; 

Căn cứ Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 

năm 2018 của Bộ Y tế; 

Xét Tờ trình số 7021/TTr-UBND ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh về việc đề nghị 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; Báo cáo thẩm 

tra số 120/BC-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ban Văn hóa - Xã hội Hội 

đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ:  

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

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. 
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Điều 2. Đối tượng áp dụng 

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; người bệnh chưa tham 

gia bảo hiểm y tế; người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng đi khám bệnh, chữa bệnh 

hoặc sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan. 

2. Không áp dụng đối với các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các 

trường hợp sau: 

a) Đơn vị góp vốn, huy động vốn, liên doanh, liên kết theo quy định tại Điều 

6 Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về cơ 

chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và 

thực hiện giá dịch vụ theo nguyên tắc bảo đảm đủ bù đắp chi phí và có tích lũy; 

b) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoạt động theo mô hình doanh nghiệp do 

đơn vị sự nghiệp công vay vốn để đầu tư, hợp tác đầu tư theo Nghị quyết số 

93/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách 

phát triển y tế; 

c) Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tư theo hình thức đối tác công tư theo 

quy định tại Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 5 năm 2018 của Chính 

phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công tư.  

Điều 3. Quy định mức giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

1. Mức giá 9 dịch vụ khám bệnh, kiểm tra sức khỏe: Chi tiết theo Phụ lục 1. 

2. Mức giá 5 dịch vụ ngày giường điều trị: Chi tiết theo Phụ lục 2.  

3. Mức giá 1.937 dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm: Chi tiết theo Phụ lục 3. 

Điều 4. Quy định chuyển tiếp 

Đối với người bệnh sử dụng các dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh 

toán của Quỹ bảo hiểm y tế 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 29/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 

năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh cho đến khi xuất viện hoặc kết thúc đợt điều 

trị ngoại trú”. 

 Điều 5. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.  
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4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 và 

thay thế Nghị quyết số 29/2017/NQ-HĐND ngày 19 tháng 7 năm 2017 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam về 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.  

 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 14 thông 

qua ngày 17 tháng 12 năm 2019./.  

Nơi nhận:       CHỦ TỊCH 
- UBTVQH;   

- Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- UBND tỉnh;  

- Cục KT VBQPPL - Bộ Tư pháp; 

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH;                      

- Ban TVTU, TT HĐND; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                        Phan Việt Cường  

- Các Ban của HĐND tỉnh;                                            
- Đại biểu HĐND tỉnh;                                        

- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lưu: VT, TH (Hương). 
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