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BÁO CÁO
Thẩm tra việc xin ý kiến chi trả chi phí điều trị Covid-19 năm 2021
tại cơ sở y tế tư nhân

Tiếp nhận Công văn số 381/UBND-KT ngày 26/4/2022 của Uỷ ban nhân
dân (UBND) Tỉnh về việc xin ý kiến việc chi trả chi phí điều trị Covid-19 năm
2021 tại cơ sở y tế tư nhân; Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân (HĐND)
Tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thực hiện Thông tư số 32/2012/TT-BTC ngày 29/02/2012 của Bộ Tài
chính “Quy định chế độ, quản lý và sử dụng kinh phí đối với người bị áp dụng
biện pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế”.
2. Tại điểm b khoản 2 Điều 5 Thông tư số 32/2012/TT-BTC quy định:
‘‘ b) Đối với các cơ sở ngoài công lập:
- Cơ sở ngoài công lập tham gia thực hiện cách ly y tế có trách nhiệm lập
báo cáo tổng hợp kinh phí đã chi theo chế độ cho người bị cách ly y tế theo Biểu
số 1 ban hành kèm theo Thông tư này và gửi Sở Y tế;
- Sở Y tế có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kinh phí đã chi theo chế
độ cho người bị cách ly y tế của các cơ sở thực hiện cách ly y tế ngoài công lập
thuộc phạm vi quản lý theo Biểu số 2 ban hành kèm theo Thông tư này gửi Sở
Tài chính;
- Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định và tổng hợp kinh phí đã chi theo
chế độ cho người bị cách ly y tế của các cơ sở ngoài công lập thực hiện cách ly
y tế thuộc phạm vi quản lý đã được Sở Y tế thẩm định và tổng hợp theo Biểu số 2
ban hành kèm theo Thông tư này trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương xem xét, giải quyết theo quy định.".
Do đó, việc chi trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh
nhân Covid-19 theo quy định Thông tư số 32/2012/TT-BTC thuộc thẩm quyền
UBND Tỉnh, không thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND Tỉnh.
3. Ban Văn hoá - Xã hội đề nghị Thường trực HĐND Tỉnh có ý kiến với
UBND Tỉnh những nội dung sau:
a) Theo quy định của Thông tư số 32/2012/TT-BTC thì nội dung đề nghị
của UBND Tỉnh tại Công văn số 381/UBND-KT ngày 26/4/2022 về việc xin ý
kiến việc chi trả chi phí điều trị Covid-19 năm 2021 tại cơ sở y tế tư nhân không
thuộc thẩm quyền của Thường trực HĐND Tỉnh.

b) Đề nghị UBND Tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều
5 Thông tư số 32/2012/TT-BTC.
Kính trình Thường trực HĐND Tỉnh xem xét, quyết định./.
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