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SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_____

________________________________________

Số: 3399/BC-SYT

Kon Tum, ngày 15 tháng 10 năm 2019

BÁO CÁO
Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp;
ý kiến góp ý của các sở, ngành Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh
và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
__________

I. Giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 288/BCSTP ngày 14/10/2019
Tại Báo cáo số 288/BC-STP ngày 14/10/2019, Sở Tư pháp nhận thấy dự
thảo Nghị quyết đủ điều kiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình Hội đồng
nhân dân tỉnh sau khi Sở Y tế điều chỉnh lại nội dung được đề nghị trong Báo
cáo.
Về nội dung Sở Tư pháp đề nghị điều chỉnh: Tại điểm 3.1 Báo cáo số
288/BC-STP, Sở Tư pháp có đề nghị biên tập lại dự thảo Nghị quyết như sau:
“Điều 3. Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số
trường hợp”.
Sở Y tế đề nghị vẫn giữ nguyên như dự thảo: “Điều 3. Nguyên tắc áp giá
dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường hợp”. Vì tại khoản 2, Điều
4 Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy
định “hoặc thực hiện áp giá”, không quy định “hoặc thực hiện áp dụng giá”.
II. Tiếp thu, giải trình ý kiến của các sở, ngành Thành viên Ủy ban
nhân dân tỉnh
Sở Y tế đã gửi văn bản xin ý kiến góp ý của các sở, ngành Thành viên
UBND tỉnh; đã nhận được ý kiến tham gia của 12 sở, ngành: (1) Sở Tài
chính(02 văn bản); (2) Sở Kế hoạch và Đầu tư; (3) Sở Giáo dục và Đào tạo; (4)
Sở Thông tin và Truyền thông; (5) Sở Ngoại vụ; (6) Sở Nội vụ; (7) Sở Giao
thông vận tải; (8) Sở Công thương; (9) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (10) Sở
Tài nguyên và Môi trường; (11) Thanh tra tỉnh; (12) Ban Dân tộc tỉnh; UBND
các huyện, thành phố: Đăk Hà, Ia H’Drai, Sa Thầy và thành phố Kon Tum.
Đa số các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thống nhất
với nội dung tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XI 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 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Riêng ý kiến tham gia của sở, ngành: Sở Giao thông vận tải, Thanh tra
tỉnh đề nghị chỉnh sửa lại một số lỗi do kỹ thuật soạn thảo; Sở Y tế đã tiếp thu,
chỉnh sửa và hoàn chỉnh.
III. Đối với việc đăng tải dự thảo Nghị quyết lên Cổng thông tin điện
tử tỉnh Kon Tum
Sở Y tế có Công văn số 3231/SYT-KHTC ngày 04/10/2019, đề nghị đăng
tải toàn văn dự thảo Nghị quyết lên Cổng thông tin điện tử tỉnh Kon Tum để lấy
ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân (ngày hết hạn: 04/11/2019); đến thời điểm
hiện nay (thời điểm trình dự thảo Nghị quyết đến Ủy ban nhân dân tỉnh), Sở Y
tế chưa nhận được ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân về nội dung dự thảo
Nghị quyết. Trong khoảng thời gian đến ngày 04/11/2019, Sở Y tế tiếp tục theo
dõi, cập nhật (nếu có ý kiến góp ý của các tổ chức, cá nhân) sẽ tham mưu Ủy
ban nhân dân tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh theo đúng quy định.
Sở Y tế kính trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình kỳ họp thứ 9 Hội
đồng nhân dân tỉnh khóa XI./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng thuộc Sở;
- Lưu: VT, KHTC.
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