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BÁO CÁO THẨM TRA
Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành quy định giá dịch vụ 

xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán 
của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương
 (Báo cáo tại kỳ họp thứ 10 - HĐND tỉnh khóa XVII)

Sau khi nghiên cứu, xem xét Tờ trình kèm Dự thảo Nghị quyết của 
UBND tỉnh về việc quy định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc 
phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Ban kinh tế - ngân sách có ý kiến 
như sau:

I. Sự cần thiết
Theo quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; Luật 

Giá, HĐND cấp tỉnh có thẩm quyền 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.

Ngày 18/02/2022, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 02/2022/TT-BYT quy 
định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-COV-2 trong đó tại điểm a, khoản 2 Điều 3 
nêu rõ: Mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trong trường hợp không 
thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 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 do cấp có thẩm quyền 
của địa phương quy định.

Do đó, HĐND tỉnh xem xét thông qua Nghị quyết quy định giá dịch vụ 
xét nghiệm SARS-CoV-2 không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y 
tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương là cần thiết và đúng thẩm quyền.

II. Về nội dung Tờ trình
Ban kinh tế - ngân sách đã tham gia ý kiến trực tiếp với cơ quan tham 

mưu soạn thảo Tờ trình các nội dung về phạm vi, đối tượng áp dụng, các quy 
định về mức giá, điều khoản thi hành và đã được tiếp thu, chỉnh sửa trước khi 
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trình kỳ họp HĐND tỉnh. Ban kinh tế - ngân sách đề nghị HĐND tỉnh thống 
nhất với các nội dung do UBND tỉnh đề xuất.

III. Một số kiến nghị
Sau khi Nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua, Ban kinh tế - ngân sách 

đề nghị UBND tỉnh một số nội dung sau:
- Chỉ đạo triển khai thực hiện niêm yết công khai giá dịch vụ xét nghiệm 

để các tổ chức, cá nhân biếtvà sử dụng dịch vụ.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo tuân thủ đúng quy định 

về giá cũng như chất lượng dịch vụ xét nghiệm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm 
các hành vi vi phạm.

IV. Về Dự thảo Nghị quyết 
1. Đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh bổ sung nội dung: Các quy định về giá 

dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 trước đây áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải 
Dương hết hiệu lực thực hiện kể từ ngày 21 tháng 8 năm 2022.

2. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ý 
kiến kết luận của chủ tọa kỳ họp; đề nghị Thường trực HĐND tỉnh giao cho Văn 
phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh phối hợp với Thư ký kỳ họp chỉnh sửa Nghị 
quyết theo đúng quy định trước khi trình Chủ tịch HĐND tỉnh ký chứng thực.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách. Kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- Các đại biểu dự kỳ họp;
- Lưu KTNS, VT.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
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