
1 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH HÀ TĨNH 

Số: 554/BC-HĐND 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2021 

  

 

BÁO CÁO  

Thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá xét nghiệm 

SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

 (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở 

 khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 
(Trình tại Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII) 

 

Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và sự 

phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Văn hóa - Xã hội Hội 

đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức họp thẩm tra Tờ trình số 463/TTr-UBND ngày 03 

tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh kèm theo dự thảo Nghị quyết Quy 

định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán 

của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-

CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, 

kết quả thẩm tra như sau: 

1. Về sự cần thiết, thẩm quyền ban hành Nghị quyết 

Thực hiện các quy định của Pháp luật, Nghị định của Chính phủ; Quyết 

định và Thông tư số 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế quy định 

giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; để đảm bảo sự công khai, minh bạch 

trong việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2 thì việc Quy định mức 

giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ 

bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để áp dụng 

thống nhất trên địa bàn toàn tỉnh là cần thiết. 

Việc Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm 

SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Hà Tĩnh tại Kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII là phù hợp và 

đúng thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 5 Điều 19 Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 19/6/2015
1
; khoản 3, Điều 8 Nghị định số 

177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 
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 Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng nhân dân tỉnh trong lĩnh vực y tế, lao động và thực hiện chính sách xã hội: 

Quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật; 
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dẫn thi hành một số điều của Luật Giá (được sửa đổi tại khoản 7, Điều 1 Nghị 

định số 149/2016/NĐ-CP)
2
 và điểm a, khoản 2, Điều 3 Thông tư số 16/2021/TT-

BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế
3
. 

2. Về hồ sơ, thủ tục 

Việc xây dựng Tờ trình, dự thảo Nghị quyết đảm bảo đầy đủ hồ sơ, thủ tục, 

các căn cứ pháp lý liên quan, được cơ quan tư pháp thẩm định theo đúng trình tự 

quy định tại Điều 126 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

3. Về bố cục, nội dung dự thảo Nghị quyết 

Ban Văn hóa - Xã hội đã tổ chức làm việc với cơ quan soạn thảo, các ý 

kiến góp ý đã được tiếp thu, chỉnh sửa. Vì vậy, Ban nhất trí với bố cục, nội dung 

dự thảo Nghị quyết. 

Với kết quả thẩm tra trên, Ban Văn hóa - Xã hội thống nhất đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế (chưa bao 

gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2) tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, kính trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 
- TT HĐND tỉnh (để báo cáo); 

- UBND tỉnh (để tiếp thu, hoàn thiện); 

- Đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự Kỳ 

họp thứ 4 HĐND tỉnh khoá XVIII; 

- Lưu: VT. TH3 

 

TM. BAN VĂN HÓA - XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

Đào Thị Anh Nga 
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 Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định giá thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định của pháp luật 

đối với: Dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước (trừ dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế) và gửi quyết định giá về Bộ Y tế, 

Bộ Tài chính để phục vụ cho công tác quản lý nhà nước; dịch vụ giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông công 

lập (học phí). 
3 Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo 

hiểm y tế, cụ thể: “a) Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương và các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc các Bộ, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn địa phương, 

trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản này: Việc xác định mức giá thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 

này, trong đó mức giá bao gồm chi phí trực tiếp và chi phí tiền lương (chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm) do 

cấp có thẩm quyền của địa phương quy định nhưng không vượt mức giá tối đa khung giá dịch vụ xét nghiệm 

SARS-CoV-2 theo quy định tại cột 1 Phụ lục I kèm theo Thông tư này”; 
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