
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   2626 /SYT-NVY 

V/v xin ý kiến góp ý Tờ trình Hội 

đồng nhân nhân tỉnh về giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh theo Thông 

tư số 14/2019/TT-BYT 

An Giang, ngày 27 tháng  09 năm 2019 

    

 

  Kính gửi:  

       - Sở Tài chính; 

       - Sở Lao động Thương binh và Xã hội; 

       - Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh An Giang; 

       - Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh; 

       - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố.  

    

Ngày 12/07/2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND quy định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 

phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

của Nhà nước do địa phương quản lý, áp dụng từ ngày 01/12/2019. Theo đó, giá 

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

hiểm y tế được áp dụng mức giá tối đa khung giá quy định tại Thông tư số 

37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của 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. 

 Ngày 05/07/2019, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 14/2019/TT-BYT sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 

của 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, có hiệu lực thi hành từ ngày 

20/08/2019. 

Bên cạnh đó, Bộ Y tế cũng ban hành Công văn số 4763/BYT-KH-TC 

ngày 16/08/2019 về việc triển khai Thông tư số 13/2019/TT-BYT và Thông tư 

số 14/2019/TT-BYT quy định giá dịch vụ KB, CB, gửi đến các Ủy ban nhân dân 

tỉnh, thành phố. Tại mục 2.1. Về mức giá:  

“Mức giá tối đa quy định tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT bằng mức giá 

quy định tại Thông tư số 13/2019/TT-BYT. Để thống nhất mức giá dịch vụ khám, 

chữa bệnh giữa người không có BHYT và người có BHYT trong cùng một cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; căn cứ nguyên tắc định giá quy định tại khoản 1 Điều 20 



 

Luật giá, Bộ Y tế đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Tài chính nghiên cứu, 

tham mưu để UBND trình HĐND tỉnh quyết định mức giá cụ thể áp dụng tại các 

cơ sở y tế của Nhà nước thuộc địa phương quản lý bằng mức giá tối đa quy định 

tại Thông tư số 14/2019/TT-BYT. (Khi áp dụng mức giá tối đa quy định tại 

Thông tư số 14/2019/TT-BYT thì không cần thiết xây dựng định mức kinh tế kỹ 

thuật, phương án giá dịch vụ)”.  

Thực hiện Công văn số 4264/VPUBND-KGVX ngày 30/08/2019 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định ban hành kèm 

theo Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019. Sở Y tế dự thảo Tờ 

trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều Quy 

định ban hành kèm theo Nghị Quyết số 08/2019/NQ-HĐND.  

Để hoàn chỉnh dự thảo trước khi tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế 

đề nghị quý cơ quan đóng góp ý kiến cho dự thảo Tờ trình và Nghị quyết gửi về 

Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trước ngày 07/10/2019. 

Rất mong được nhận được sự hỗ trợ của quý cơ quan./.      

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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