
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
_____ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
________________________________________ 

   

      Số:              Kon Tum, ngày      tháng      năm  

 

 

BÁO CÁO 
Tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của Sở Tư pháp  

tại Công văn số 1011/STP-XD&KTrVBQPPL ngày 16/10/2019  
__________ 

 

 

1. Tiếp thu ý kiến góp ý của Sở Tư pháp  

Qua ý kiến góp ý của Sở Tư pháp tại Công văn số 1011/STP-

XD&KTrVBQPPL ngày 16/10/2019 về việc tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm 

định; sau khi nghiên cứu quy định tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 37/2018/TT-

BYT ngày 30/11/2018 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 

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

Sở Y tế tiếp thu và chỉnh sửa lại tiêu đề Điều 3 dự thảo Nghị quyết của 

Hội đồng nhân dân tỉnh 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 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, là: “Điều 3. Nguyên tắc áp 

dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với với một số trường hợp”. 

2. Giải trình ý kiến góp ý của Sở Tư pháp  

Theo ý kiến của Sở Tư pháp: Thông tư số 14/2019/TT-BYT được ban 

hành trước thời điểm Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 

19/2019/NQ-HĐND (Thông tư số 14/2019/TT-BYT ban hành ngày 05/7/2019; 

Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ban hành ngày 18/7/2019). Vì vậy, đề nghị 

Sở Y tế khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh dự thảo 

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 trên địa bàn tỉnh Kon Tum” tiếp tục theo dõi các quy định 

của pháp luật có liên quan để kịp thời tham mưu việc điều chỉnh trước khi Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành (trường hợp pháp luật liên quan có sự thay đổi). 

Nội dung trên, Sở Y tế báo cáo như sau: Thông tư số 14/2019/TT-BYT 

được ký ban hành ngày 05/7/2019 nhưng đến ngày 08/8/2019, Thông tư mới 

được Bộ Y tế ban hành đến địa phương để thực hiện; hiệu lực thi hành của 

Thông tư số 14/2019/TT-BYT là ngày 20/8/2019; Hướng dẫn triển khai thực 

hiện Thông tư số 14/2019/TT-BYT của Bộ Y tế ban hàng ngày 16/8/2019, nên 

trình tự, thủ tục tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 
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thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế được Sở Y tế thực hiện theo 

quy định tại Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế(1).  

Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Sở Tư pháp; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC. 

 GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

 

 

Đào Duy Khánh 

 

                                              
(1) Thời điểm tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết, địa phương chưa nhận được Thông 

tư số 14/2019/TT-BYT; Thông tư số 14/2019/TT-BYT chưa có hiệu lực thi hành.  
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