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TỜ TRÌNH 

Về việc Ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại  

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về việc             

Ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa 

bệnh cho người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

 

 

Kính gửi: Chủ tịch Ủy Ban nhân dân tỉnh. 

 

 

 Thực hiện quy định của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, 

thực hiện Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho 

người nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Sở Y tế xin trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 

16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định trình 

tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ khẩu 

thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN 

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định 

trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người nghèo có hộ 

khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu được ban hành ngày 16/5/2016. 

Qua hơn 2 năm thực hiện phát sinh nhiều vướng mắc như: 

- Khi xây dựng văn bản, ý kiến của các cơ quan góp ý chưa đầy đủ các đối tượng, 

mức hỗ trợ theo quy định tại Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

- Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND không phân công nhiệm vụ cơ quan nào làm 

đầu mối vận động ủng hộ Quỹ nên những bệnh nhân mắc bệnh ung thư, chạy thận nhân 

tạo hoặc các bệnh khác chi phí cao không có khả năng chi trả thì Quỹ không có kinh phí 

để hỗ trợ. 

II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VIỆC XÂY DỰNG DỰ THẢO 

VĂN BẢN 

1. Mục đích: 

- Sửa đổi, bổ sung đối tượng, mức hỗ trợ và phân công nhiệm vụ theo đúng các 

quy định tại Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc khám, chữa bệnh cho người nghèo, Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 

01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính Phủ về Khám, chữa 

bệnh cho người nghèo, Thông tư liên tịch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 



của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính Hướng dẫn tổ chức thực hiện Quyết định số 

14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của thủ tướng Chính phủ về việc Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ 

về Khám, chữa bệnh cho người nghèo; 

 

2. Quan điểm chỉ đạo: 

- Các đối tượng được hưởng hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh theo Quyết 

định số 139/2002/QĐ-TTg, Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg được hưởng đúng quyền lợi 

đã được Chính Phủ quy định; 

- Giao cơ quan đầu mối (Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh) vận động nguồn ủng hộ, 

đóng góp của các tổ chức, cá nhân để Quỹ có nguồn hỗ trợ bệnh nhân nghèo mắc bệnh 

hiểm nghèo, chi phí cao không có khả năng chi trả. 

 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO 

- Sở Y tế có văn bản số 2302/SYT-NVY ngày 22/8/2018 về việc báo cáo khó 

khăn, vướng mắc và đề xuất sửa đổi, bổ sung Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 

16/5/2016 của UBND tỉnh; 

- Sở Y tế tổng hợp, dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết 

định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh; 

- Gửi Dự thảo lấy ý kiến góp ý của các Sở, ngành thành viên Ban Quản lý Quỹ 

khám, chữa bệnh cho người nghèo, UBND các huyện/thị xã/thành phố, các cơ sở khám, 

chữa bệnh trên địa bàn tỉnh. 

- Đăng Dự thảo trên cổng thông tin điện tử của tỉnh trong thời gian 30 ngày; 

- Tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa hoàn thiện Dự thảo; 

- Gửi Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Tờ trình UBND tỉnh xin ý 

kiến thẩm định của Sở Tư pháp; 

- Hoàn thiện Dự thảo trình UBND tỉnh. 

 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO 

1. Bố cục 

Dự thảo Quyết định gồm 3 điều: 

- Điều 1: Sửa đổi, bổ sung 

- Điều 2: Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

- Điều 3: Điều khoản thi hành 

 

2. Nội dung cơ bản 

-  Sửa đổi, bổ sung chính xác câu chữ, đối tượng và mức hỗ trợ được quy định tại 

Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết 

định số 14/2012/QĐ-TTg ngày 01/3/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Thông tư liên tịch 

số 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày 18/10/2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính; 

- Bổ sung đối tượng “Người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế” theo quy 

định tại Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế về việc Quy định về 

quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng 

HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế; 



- Bổ sung nội dung “Hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng vi rút HIV 

cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 1, Điều 4 

Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ và khoản 1 

Điều 6 Thông tư số 28/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế.” 

- Bổ sung nội dung “Giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh chủ trì, vận 

động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh và giám sát 

việc thực hiện theo quy định tại Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của 

UBND tỉnh và các quy định của Quyết định này.” 

 

V. NHỮNG VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN  

Tại công văn số 239/UBND-VP ngày 09/01/2018 của UBND tỉnh về việc không 

thành lập Quỹ hỗ trợ người nhiễm HIV/AIDS, UBND tỉnh “Đồng ý bổ sung đối tượng là 

người nhiễm HIV/AIDS vào đối tượng Quỹ hỗ trợ khám, chữa bệnh cho người nghèo”; 

Tại công văn số 11049/UBND-VP ngày 15/11/2017 của UBND tỉnh, mục 2 “Cho 

phép sử dụng kinh phí Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo để hỗ trợ chi phí cùng chi 

trả đối với thuốc kháng vi rút HIV cho người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y tế theo 

quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15/11/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ và Thông tư số 28/TT-BYT ngày 28/6/2017 của Bộ Y tế; 

Sở Y tế đề xuất bổ sung đối tương “Người nhiễm HIV/AIDS có thẻ bảo hiểm y 

tế” được hưởng hỗ trợ từ Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo. 

 

Trên đây là Tờ trình về  dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều tại 

Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 16/5/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành 

Quy định trình tự, thủ tục và mức hỗ trợ một phần chi phí khám, chữa bệnh cho người 

nghèo có hộ khẩu thường trú trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Sở Y tế xin kính trình 

UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

(Xin gửi kèm theo: 

- Quyết đ nh số 16/2016/QĐ-U ND ng y 16/5/2016 củ  U ND tỉnh, 

- Quyết đ nh số 139/2002/QĐ-TTg ng y 15 tháng 10 năm 2002 củ  Thủ 

tướng Chính phủ, 

- Quyết đ nh số 14/2012/QĐ-TTg ng y 01 tháng 3 năm 2012 củ  Thủ tướng 

Chính phủ 

- Thông tư liên t ch số 33/2013/TTLT-BYT-BTC 

- Quyết đ nh số 2188/QĐ-TTg ng y 15/11/2016 củ  Thủ tướng Chính phủ 

- Thông tư số 28/2017/TT- YT ng y 28/6/2017 củ   ộ Y tế) 

 

Nơi nhận:      GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- Phòng KHTC-SYT; 

- Lưu VT-SYT. 
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