
BO Y TE CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S& 4548/BYT-VPB1 Ha Nói, ngày04thang 06nàrn 2021 
V/v trã ki kin nghj cüa cr fri g11i 
tói Quoc hi trirc k' h9p thu 11 

gri: Doàn Di biu Quc hi tinhlthành ph .. ci..  

Bô .Y t nhan duoc cong van s 92/BDN ngày 06 tháng 4 nàm 2021 cUa Ban 
Dan nguyen, U' ban Thtthng vçi Quic hOi  v vic chuyn kin nghj cüa cü tn glri 
tâi Quc hi trwc k h9p thu 11, trong do có kin nghj cüa cCr tn dja phuang 
tinhlthânh ph& 

Bô Y th xin g1ri kern theo các ni dung trá 1i di vó'i các kin nghj cüa 
c1r tn da phrnmg v nhirng vn d thuc thm quyn giãi quyt cüa B Y t. 

Kjnh d nghj Doan Dai biu Quc hi xern xét và trã ki, thông tin tfci Cu tn. 

Xin trân tr9ng cam o'n./. 

lVoi n/ian: 
- Nlnr trén; 
- Ban Dan nguyen — UBTVQH; 
- Ban Côngtác di biêu — UBTVQH; 
- Uy ban Vê các van dé XH cüa QH; 
- Vi Cong tác d?i  biêu — VPQH; 
- Vi phic vi hot dng giám sat — VPQH; 
-Lmi:VT,VPB1. 



TRA L(I MEN NGH! CUA CI TRI TAI  KY HQP TH1' 11, 
QUOC HQI MIOA XIV THUQC LNH VC BO Y TE 

(kern theo cOng van so' 4548 /BYT- VPBJ ngày 04/6/202 1) 

Câu 4: Be ngh B Y t s&m ban hành van ban htrong dn giá djch vi 
khám chfra bnh theo yen cu (Ling So'n) 

Bô Y tê xin trã lô'i nhtr sau:  
B Y t dã thiic hin dy dü quy trInh xây dirng Thông tu hithng dn xây 

dirng giá djch vii khám bnh, chüa bnh, chäm soc sirc khOe theo yêu cu di vi 
các Co si y t cong lip. Tuy nhiên, tnrc din bin phüc ttp cüa djch bnh 
COVID-19; thirc hin Thông báo s 52/TB-VPCP ngày 14/02/2020 cüa Van 
phông Chinh phü thông báo kt 1un cüa Thu tuó'ng Nguyn Xuân Phüc v tác 

dng cüa tInh hInh djch viêm phi cp do vi rut Corona gay ra, cp nht kjch bàn 
tang truO'ng và các giâi pháp chi do, diu hành thirc hin các mic tiêu, thim vii 
phát trin kinh t-xã hi näm 2020, trong do chi dto "Trisóc mt chua dt vn d 
diu chinh tang giá djch vii nhis din, y t, giáo diic và các djch viii khác...", do 
4y B Y th chua ban hành Thông tu nay. 

Dir kin trong Qu 111/202 1, khi tInh hInh djch COVID-19 cc bàn duçc 
kMng ch, diu kin kinh th xã hi cho phép, cOn du dja v chi s giá tiêu dung 
(CPI), B Y t së báo cáo Thu trnng ChInh phü và nu Thu trnng dng v chü 
trucmg sê ban hành Thông tu. 

Câu 9: Cu' tn kin nghj, hin nay mt s6 ch d phii cp cho can b y 
t theo Quyt dnh s 73/2011/QB-TTg ngày 28/12/2011 cüa Thu turng 
ChInh phü "quy dlnh  mt s ch d phy cap dc thu di vO'i cong chü'c, viên 
chu'c ngurO'i lao dng trong các co' s& y t cOng 1p và ch d phy cap chng 
djch" dn nay không con phü hçrp và chira tirong xu'ng vói mtrc d trách 
nhim, ctrO'ng d lam vic cüa can b y té tii các co s& cong 1p. Mc dü trong 
10 nãm qua dã nhieu lan tang liro'ng ti thiu chung tin 830.00th! (nám 2011) 
len 1.490.000 (nãm 2019), nhtrng mt s phy cap dc thu cho ngành y t 
không có sty thay diii, chu'a tiro'ng xu'ng vó'i trách nhim và mirc d lao dng, 
chu'a thtyc sty thng viên khuyn khIch thrçrc can b lam phu thut yen tam 
cong tác trong các co' s& y t cong lip, day cfing là nguyen nhân dn dtn can 
b có trInh d cao chuyn tin co sO' y t cong 1p ra các co sO' y t tin nhân. B 
ngh xem xét tang muc phii cp triyc, phy cp phu thut và phti cp thu 
thut cho phil hçrp v(ri mfrc d trách nhim và cuong dt lam vic cüa can b 
y t (Ling Son) 

Bô Y t xin tra lOi nhir sau:  



Thirc hin Nghj quyt s 27-NQ/TW, Nghj quyt s 1O7INQ-TW; ngày 
06/9/20 18, Van phông ChInh phü dã có Cong vAn s 8476/VPCP-KTTH ye vic 
trin khai Nghj quy& s 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 cüa Hi nghj Trung uang 7 
khóa XII; trong do nêu rO: "Ti'r nay dIn khi ban hành các van ban quy d/nh ché' 
d5 tié'n lu'o'ng mó'i dl thrc hin Nghj quyê't so' 2 7-NQ/TW, khOng xem xét, ban hành 
mó'i hoIc 51ra dli, bo' sung các ché' dç5 chInh sách tiln lwo'ng hin hành ". 

Do do, hin nay B Y t chiza trin khai si:ra di, b sung ch d phçi cp 
dc thu dái vâi cong chüc, viên chüc, ngu1i lao dng trong các co sâ y t cong 
1p và ch d ph cp chng djch ('thay the' Quye't djnh sO' 73/2011/QD-TTg ngày 
28/12/2011 cza Thu tzthng GhInhphi,). 

Tuy nhiên cAn cü vào tInh cht, müc d nguy him và quy mO cüa bnh 
djch de da dn süc khOe nhân dan, B Y t dã tham mlxii trInh ChInh phü ban 
hành Nghj quyt s 37/NQ-CP ngAy 29/3/2020 v mt s ch d dic thu trong 
phông, chng djch COVID- 19, Nghj quyt s 1 6/NQ-CP ngày 08/02/2021 v chi 
phi each ly y t, khám, chQa bnh vâ mt s ch d dc thu trong phông, chng 
djch COVID-19 (thay th Nghj quy& s 37/NQ-CP), trong do có nâng müc phii dp 
cMng djch tAng tü 1,5 -2 ln thy theo tmg d& tuçing trirc tip, tip xic ngthi bnh, 
bênh phm, nguy Co lay nhim cao khi tham gia phOng, cMng djch COVID-19. 
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