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BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban văn hóa - xã hội về dự thảo nghị quyết kèm Tờ trình 

số 184/TTr-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố   

về việc ban hành mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  

của Nhà nƣớc thuộc thẩm quyền quản lý 

 

 

Thực hiện Công văn số 415/HĐND-TT ngày 24 tháng 10 năm 2019 của 

Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố về việc phân công chuẩn bị các báo 

cáo, dự thảo nghị quyết; thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ 

họp thứ 14 Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ, khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 

2021. 

Ngày 21 tháng 11 năm 2019, Ban văn hóa - xã hội đã tổ chức họp Ban 

thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết do Ủy ban nhân dân thành phố trình 

với sự tham dự của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố, đại diện lãnh 

đạo các sở, ban, ngành có liên quan, các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố, 

Văn phòng Hội đồng nhân dân, Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố. 

Sau khi nghiên cứu nội dung Tờ trình số 184/TTr-UBND của Ủy ban 

nhân dân thành phố kèm dự thảo nghị quyết về việc ban hành mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý; 

Trên cơ sở các quy định pháp luật có liên quan và ý kiến trao đổi của các đại 

biểu dự họp, Ban văn hóa - xã hội có ý kiến thẩm tra đối với dự thảo nghị quyết 

như sau: 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

1. Về thẩm quyền  

- Khoản 2, Điều 109 của Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định 

các Ban của HĐND “Thẩm tra dự thảo nghị quyết, báo cáo, đề án liên quan đến 

lĩnh vực phụ trách do HĐND hoặc Thường trực HĐND phân công”. 

- Khoản 2, Điều 4 của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 

năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ khám 
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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 giá, thanh toán 

chi phí khám bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp quy định: “Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh quyết định mức giá cụ thể đối với dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh thực hiện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý 

và quyết định mức giá cụ thể hoặc thực hiện áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh đối với một số trường hợp…..” 

2. Căn cứ pháp lý  

- Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

- Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; 

- Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ 

trưởng 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 giá, thanh toán chi phí khám 

bệnh chữa bệnh trong một số trường hợp; 

- 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 trưởng Bộ Y tế. 

Qua đối chiếu thẩm quyền và căn cứ pháp lý liên quan đến dự thảo nghị 

quyết, Ban văn hóa - xã hội nhận thấy dự thảo Nghị quyết ban hành mức giá dịch 

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

tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý 

của thành phố cơ bản phù hợp với các quy định trong văn bản quy phạm pháp 

luật giao cho Hội đồng nhân dân quy định chi tiết, đảm bảo đúng thẩm quyền, 

phù hợp với chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước.  

Dự thảo Nghị quyết đã được Ủy ban nhân dân thành phố thực hiện theo 

đúng quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, căn cứ ban 

hành Nghị quyết đề nghị bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 vì đây là văn bản quy phạm pháp luật. Do đó, nghị quyết được ban 

hành phải đảm bảo đúng hình thức, trình tự, thủ tục quy định của Luật này. 

II. VỀ NỘI DUNG DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT 

Dự thảo nghị quyết trình Hội đồng nhân dân thành phố ban hành mức giá 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mới nhằm thay thế cho mức giá quy định tại 

Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng 

nhân dân thành phố được ban hành theo Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15 
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tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng 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 và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi 

phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp đã hết hiệu lực thi hành. 

Theo đó, dự thảo nghị quyết kèm theo 03 phụ lục với 1.950 danh mục dịch vụ, 

kỹ thuật tăng 21 dịch vụ, kỹ thuật so với Nghị quyết số 01/2017/NQ-HĐND; có 

67 dịch vụ, kỹ thuật tăng giá từ 1% đến 10%, 17 dịch vụ, kỹ thuật giảm giá từ 

1% đến 53%.  

Qua thẩm tra, Ban văn hóa - xã hội có một số ý kiến đối với từng nội dung 

dự thảo nghị quyết, cụ thể: 

- Về trích yếu, đề nghị điều chỉnh lại như sau: “Quy định mức giá dịch vụ 

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

tế trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản 

lý của thành phố”. 

- Đề nghị cơ quan soạn thảo bổ sung đối tượng áp dụng và bố cục lại dự 

thảo nghị quyết như sau: 

+ Điều 1. Đối tượng áp dụng 

+ Điều 2. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

+ Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

+ Điều 4. Hiệu lực thi hành 

- Tại khoản 3, Điều 1 dự thảo nghị quyết: Đối với các trạm y tế xã, 

phường, thị trấn, đề nghị xác định mức giá cụ thể (không áp dụng tỷ lệ %), đồng 

thời, đưa nội dung này ra thành phụ lục ban hành kèm nghị quyết để dễ áp dụng. 

- Về thời điểm áp dụng, Ban văn hóa - xã hội thống nhất đề nghị áp dụng 

từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. 

- Về nội dung nghị quyết, Ban văn hóa - xã hội nhận thấy mức giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh hiện nay được áp dụng cho 02 nhóm đối tượng: có bảo 

hiểm y tế và không có bảo hiểm y tế. Trong đó, thành phố đã thực hiện áp giá 

dịch vụ cho đối tượng có thẻ bảo hiểm theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT của 

Bộ T tế từ ngày 20 tháng 8 năm 2019. Mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

cho đối tượng không có bảo hiểm y tế do Ủy ban nhân dân trình Hội đồng nhân 

dân bằng mức giá tối đa tại 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 trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa 
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khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của 

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

dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám chữa bệnh trong một số trường hợp, 

mức giá này bằng với mức giá hiện đang áp dụng cho đối tượng có bảo hiểm y 

tế theo Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 15 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y tế. 

Điều này nhằm tạo sự công bằng giữa người có bảo hiểm y tế và người không có 

bảo hiểm y tế đều được áp dụng mức giá như nhau khi khám bệnh, chữa bệnh tại 

các cơ sở y tế của Nhà nước. 

Bên cạnh đó, việc dụng áp mức giá tối đa này cũng nhằm hướng tới mục 

tiêu khuyến khích người dân chủ động tham gia bảo hiểm y tế để được hưởng 

quyền lợi chính sách bảo hiểm y tế, góp phần thực hiện chỉ tiêu bảo hiểm y tế 

toàn dân của thành phố theo chỉ đạo của Chính phủ để đến năm 2020 và chỉ tiêu 

phấn đấu của thành phố đạt tỷ lệ trên 90% dân số thành phố tham gia bảo hiểm y 

tế.  

Từ các ý kiến trên, Ban văn hóa - xã hội thống nhất trình Hội đồng nhân 

dân thành phố xem xét, quyết 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 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý 

của thành phố”. 

Tuy nhiên, Ban văn hóa - xã hội cũng lưu ý đối với Ủy ban nhân dân khi 

triển thực hiện nghị quyết cần quan tâm một số nội dung sau: 

- Quan tâm công tác tuyên truyền, giải thích trên các phương tiện thông 

tin đại chúng về lộ trình chuẩn bị tăng giá dịch vụ y tế đối với người không có 

thẻ bảo hiểm y tế để người dân hiểu và nắm được việc điều chỉnh giá dịch vụ y 

tế nhằm thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước là 

xóa bỏ bao cấp về giá, thực hiện giá thị trường đối với các dịch vụ công có sự 

kiểm soát của Nhà nước, chuyển dần ngân sách nhà nước cấp trực tiếp cho các 

cơ sở khám, chữa bệnh sang hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm y tế gắn với lộ 

trình tính đúng, tính đủ giá dịch vụ y tế. 

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh gắn với tăng cường kiểm tra, giám sát công 

tác khám, chữa bệnh của các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố; tiếp tục 

chấn chỉnh, nâng cao y đức, tinh thần, thái độ phục vụ người bệnh của đội ngũ 

cán bộ y tế; đảm bảo công khai, minh bạch về giá dịch vụ y tế. 

- Tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu lộ 

trình bảo hiểm y tế toàn dân đến năm 2020 của Chính phủ.  
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Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết kèm Tờ trình số 184/TTr-

UBND ngày 13 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc ban 

hành mức thu dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán 

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

thẩm quyền quản lý, kính trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét, thảo luận 

và quyết nghị./. 

 
           TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 
Nơi nhận: 
- Đoàn đại biểu Quốc hội TPCT; 

- Thường trực Thành ủy; 

- UBND thành phố; 

- UBMTTQVN thành phố; 

- Ban kinh tế và ngân sách HĐND TP; 

- Ban pháp chế HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- Văn phòng HĐND thành phố; 

- Văn phòng UBND thành phố; 

- Lưu: VT,HĐ,TG,72. 

TRƢỞNG BAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Cƣờng 
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