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V/v góp ý Dự thảo Tờ trình và Nghị quyết 

của HĐND tỉnh quy định mức giá đối với 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa 

bệnh trong một số trường hợp 
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Kính gửi: - UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Cục Thống kê tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Các Sở, ban, ngành, Đoàn thể, đơn vị cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh; 

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế (có thực hiện KB, CB). 

Căn cứ 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; 

Thực hiện Công văn số 182/UBND-VP và Công văn số 195/UBND-VP ngày 

10/01/2019 của UBND tỉnh triển khai Thông tư số 37/2018/TT-BYT và Thông tư số 

39/2018/TT-BYT, 

Hiện nay, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh thực hiện mức giá khám 

bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT theo Nghị quyết số 

49/2017/NQ-HĐND ngày 9/12/2017 và và Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 

20/7/2018 của HĐND tỉnh, trên cơ sở mức giá tối đa của Bộ Y tế tại Thông tư số 

02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 và Thông tư số 44/2017/TT-BYT. Tuy nhiên, các 

thông tư này đã hết hiệu lực kể từ ngày 15/01/2019 và được thay thế bởi Thông tư số 

37/2018/TT-BYT. Như vậy các Nghị quyết của HĐND dựa trên cơ sở của Thông tư số 

02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 và Thông tư số 44/2017/TT-BYT cũng hết hiệu lực 

thi hành. 

Việc thực hiện điều chỉnh giá theo lộ trình các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của 

Bộ Y tê không thay đổi cơ cấu giá khám bệnh, chữa bệnh, mà chỉ thay đổi mức lương cơ 

sở từ 1.150.000 đồng sang mức lương cơ sở 1.390.000 đồng theo Nghị định số 

72/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018, áp dụng đối với cả giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT và khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc pham vị thanh toán của 

quỹ BHYT. Vì vậy, đối với nội dung xây dựng Nghị quyết quy định mức giá đối với 

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế 

theo thẩm quyền của HĐND tỉnh, Sở Y tế đề xuất mức giá bằng khung giá tối đa của 

Thông tư số 37/2018/TT-BYT. 
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 Để có cơ sở tổng hợp hồ sơ xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức 

giá đối với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế và nguyên tắc áp dụng giá khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp, Sở 

Y tế kính đề nghị các quý cơ quan, đơn vị đóng góp ý kiến dự thảo tờ trình của UBND 

tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh. Ý kiến đóng góp xin gửi về Sở Y tế trước ngày 

19/4/2018 để tổng hợp tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành. 

Đối với các đơn vị trực thuộc ngành Y tế,  để bổ sung đầy đủ hồ sơ ý kiến của các 

đối tượng chịu tác động trực tiếp đối với việc xây dựng Nghị quyết, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị: 

- Có ý kiến đóng góp bằng văn bản dự thảo Tờ trình và Nghị quyết Nghị quyết. 

- Phối hợp với Sở Y tế trong việc lấy ý kiến người dân tại đơn vị mình. Thời gian 

thu thập ý kiến người dân trong vòng 20 ngày, kể từ ngày đơn vị nhận được văn bản. 

Sau 20 ngày, các đơn vị tổng hợp các phiếu lấy ý kiến (theo mẫu đính kèm), gửi về Sở Y 

tế - Phòng KHTC (gửi bảng tổng hợp và phiếu ý kiến người dân) để thực hiện các thủ 

tục tiếp theo. 

Sở Y tế kính đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện. 

(Đính kèm dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết HĐND tỉnh) 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:                    GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- PGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Website Sở Y tế (để đăng tải); 

- Trung tâm Công báo và Tin học (đăng tải 30 ngày); 

- T4G (đăng trên bản tin của Ngành); 

- Lưu: VT, KHTC (KT). 
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