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

của các Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh và tính toán tác động của việc 

điều chỉnh giá dịch vụ khám, chữa bệnh đến CPI của địa phương 
__________ 

 

 

I. Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo số 

270/BC-STP  

1. Tiếp thu nội dung thẩm định của Sở Tư pháp: 

Tại điểm 3.1 Báo cáo số 270/BC-STP: Tiếp thu và biên tập lại căn cứ 

pháp lý thứ 9 cho phù hợp với quy định về thẩm quyền ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật được quy định tại khoản 8 Điều 4 Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật: “Căn cứ 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”. 

Tại điểm 3.2 Báo cáo số 270/BC-STP: Sở Y tế tiếp thu và biên tập lại dự 

thảo Nghị quyết như sau: 

“Điều 3. Nguyên tắc áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số 

trường hợp”. 

Nguyên tắc áp giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với một số trường 

hợp được thực hiện theo quy định tại điểm a, điểm b, điểm c và điểm d khoản 2 

Điều 4 Thông tư số 37/2019/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”.   

Khi biên tập theo hướng trên, khoản 6 Điều 3 dự thảo được tách riêng 

thành một Điều là Điều 4 và có tên là: “Điều khoản chuyển tiếp”. 

2. Giải trình nội dung thẩm định của Sở Tư pháp: 

Tại điểm 3.2 Báo cáo số 270/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”. 
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Sở Y tế biên tập lại là “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 “áp giá”, 

không quy định là “áp dụng giá”.  

II. Tiếp thu, giải trình ý kiến của các Sở, ngành Thành viên UBND 

tỉnh  

Sở Y tế đã gửi xin ý kiến góp ý của 17 Sở, ngành Thành viên UBND tỉnh: 

(1) Sở Kế hoạch và Đầu tư; (2) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; (3) Sở 

Giáo dục và Đào tạo; (4) Sở Thông tin và Truyền thông; (5) Sở Công thương; 

(6) Sở Xây dựng; (7) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; (8) Sở Ngoại vụ; 

(9) Sở Tư pháp; (10) Sở Giao thông vận tải; (11) Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch; (12) Sở Khoa học và Công nghệ; (13) Thanh tra tỉnh; (14) Ban Dân tộc 

tỉnh; (15) Sở Ngoại vụ; (16) Sở Tài nguyên và Môi trường; (17) Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh. 

Sở Y tế nhận được ý kiến tham gia của 14 Sở, ngành: (1) Sở Kế hoạch và 

Đầu tư; (2) Sở Giáo dục và Đào tạo; (3) Sở Thông tin và Truyền thông; (4) Sở 

Xây dựng; (5) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; (6) Sở Ngoại vụ; (7) Sở 

Giao thông vận tải; (8) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; (9) Sở Khoa học và 

Công nghệ; (10) Thanh tra tỉnh; (11) Ban Dân tộc tỉnh; (12) Sở Ngoại vụ; (13) 

Sở Tài chính; (14) Bộ chỉ huy quân sự tỉnh.  

Các sở, ngành đều thống nhất với nội dung tham mưu UBND tỉnh trình kỳ 

họp thứ 8 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 Thanh tra tỉnh đề nghị sửa lại tiêu đề của Tờ 

trình; cụ thể “Tờ trình 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”. Nội dung góp ý của 

Thanh tra tỉnh, Sở Y tế báo cáo giải trình như sau: Tiêu đề của Tờ trình như Sở 

Y tế tham mưu là phù hợp, vì Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh trình kỳ họp thứ 8 

HĐND tỉnh khóa XI về dự thảo Nghị quyết nên không nhất thiết phải biên tập 

lại tiêu đề của Tờ trình. 

III. Tính toán tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh đến CPI của địa phương 

Theo đề nghị của Bộ Y tế tại Công văn số 2401/BYT-KH-TC ngày 

04/5/2019 về việc triển khai Thông tư số 37/2018/TT-BYT quy định mức tối đa 

khung, Sở Y tế đã phối hợp với Cục Thống kê tỉnh Kon Tum tính toán tác động 

của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đến CPI của địa phương. 

Ngày 13/5/2019, Cục Thống kê có văn bản số 79/CTK-CT về việc phối hợp tính 
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toán tác động của việc điều chỉnh giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đến CPI 

của địa phương (có văn bản đính kèm). 

Theo số liệu tính toán của Cục Thống kê: Nhóm khám, chữa bệnh ngoại 

trú, chỉ số giá nhóm này giảm 2,86% so với tháng trước đó; nhóm khám, chữa 

bệnh nội trú, chỉ số giá nhóm này tăng 1,22% so với tháng trước đó; tính chung 

cho cả nhóm dịch vụ y tế thì chỉ số giá giảm 0,08%. Với mức độ giảm như trên, 

đã tác động đến CPI của tỉnh giảm 0,002% so với tháng trước đó. 

Như vậy, theo số liệu tính toán của Cục Thống kê thì việc điều chỉnh giá 

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

hiểm y tế trên địa bàn tỉnh không tác động tăng CPI của địa phương. 

Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh khóa XI, kỳ họp thứ 8 xem 

xét thông qua 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./. 

 

 
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 
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