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TỜ TRÌNH 

Đề nghị 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 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh 

 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015, Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020, 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 như sau: 

 I. SỰ CẦN THIẾT VÀ CĂN CỨ BAN HÀNH NGHỊ QUYẾT 

1. Sự cần thiết: 

Ngày 16/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 

48/2021/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không 

thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh để  

thực hiện Thông tư số 16/2021/TT-BYT của Bộ Y tế. Tuy vậy, hiện nay Thông 

tư số 16/2021/TT-BYT của Bộ Y tế đã được thay thế bằng Thông tư số 

02/2022/TT-BYT của Bộ Y tế nên cần thiết phải ban hành Nghị quyết mới thay 

thế Nghị quyết số 48/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021. 

 2. Căn cứ ban hành: 

Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23/11/2009; Luật Bảo hiểm y tế ngày 

14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 

13/6/2014; Luật giá ngày 20/6/2012; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 

14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều 

của Luật giá; Quyết định số 5160/QĐ-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về 

việc Ban hành định mức kinh tế kỹ thuật dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Thông tư số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2. 

 II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 
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 1. Mục đích: Quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 để góp phần 

đảm bảo bù đắp chi phí cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; đảm 

bảo sự công khai, minh bạch trong việc thanh toán chi phí xét nghiệm SARS-

CoV-2 của người sử dụng dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tự chi trả và các 

trường hợp được ngân sách nhà nước chi trả theo quy định của Luật phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm, trừ trường hợp lấy mẫu, bảo quản mẫu, thực hiện và 

trả kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 tại cộng đồng do ngân sách nhà nước chi 

trả theo quy định của Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm.  

 2. Quan điểm: 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 phải đảm bảo các nguyên tắc, căn cứ theo quy 

định của pháp luật và phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG NGHỊ QUYẾT 

1. BCĐ phòng, chống dịch bệnh COIVD-19 tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối 

hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân 

tỉnh ban hành Nghị quyết về giá dịch vụ xét nghiệm COVDI-19 theo Thông tư 

số 02/2022/TT-BYT ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế (tại Văn bản số 10/TB-BCĐ  

ngày 02/3/2022 của BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh).  

2. Sở Y tế xây dựng dự thảo Tờ trình và Nghị quyết; tổ chức lấy ý kiến 

góp ý của các sở, ngành, địa phương và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh công 

lập trên địa bàn tỉnh.  

3. Thẩm định của Sở Tài chính tại Văn bản số 857/STC-GCS ngày 

15/3/2022, của Sở Tư pháp tại Văn bản số 87/BC-STP ngày 12/4/2022.  

4. UBND tỉnh họp soát xét, bổ sung, thống nhất trình HĐND tỉnh ban 

hành Nghị quyết. 

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ QUYẾT 

1. Bố cục: Dự thảo Nghị quyết gồm 04 Điều, được xây dựng theo Mẫu số 

16 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 

31/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

34/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và 

biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể: 

- Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng. 

- Điều 2. Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 (chưa bao 

gồm chi phí sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2). 

- Điều 3. Điều khoản thi hành.  

- Điều 4. Tổ chức thực hiện. 

2. Nội dung cơ bản của dự thảo Nghị quyết 

2.1. Nội dung cơ bản: 
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Quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi 

thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, bao gồm chi phí trực tiếp và tiền lương (chưa 

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

của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có Dự thảo Nghị quyết kèm theo); 

2.2. Thời gian thực hiện: Từ ngày       tháng     năm 2022. 

 Trên đây là Tờ trình đề nghị 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, Ủy ban nhân dân tỉnh 

xin kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Trung tâm CB-TH; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

  Võ  Trọng  Hải 
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