B Y t cho bit, t nm 2020 n nay, i dch COVID-19 ã nh hng rt ln ti hot ng ca nhiu n v s nghip y t công
lp, c bit là các n v s nghip y t công lp ti các a bàn có din bin dch phc tp nh Hà Ni, TPHCM, Bình
Dng, ng Nai, Long An, Tin Giang…
S lng bnh nhân n khám và iu tr ti các c s khám bnh, cha bnh gim, trong khi giá dch v khám bnh,
cha bnh cha kt cu chi phí theo l trình (mi tính chi phí trc tip và tin lng), dn ti ngun thu s nghip ca
nhiu n v b gim sút. Bên cnh ó, các bnh vin phi thc hin giãn cách trong bnh vin, gim s lng bnh nhân,
hn ch tip nhn ngi bnh không phi trng hp cp cu; các bnh vin phi tng chi thc hin các gii pháp phòng,
chng dch COVID-19 nh mua trang phc chng dch, dung dch sát khun, kh khun, kit test, sinh phm
xét nghim...
Trc tình hình dch COVID-19 tip tc din bin ht sc phc tp nh hin nay, mc dù các n v ã thc hin nhiu gii
pháp rà soát, sp xp các nhim v chi, tit kim, ct gim các khon chi cha thc s cn thit u tiên ngun kinh
phí chi tr tin lng, ph cp và các khon óng góp theo tin lng cho cán b, viên chc, bo m mt s ni dung chi
thng xuyên thit yu ca n v... nhng do ngun thu b gim sút, nên nhiu n v không kinh phí duy trì hot ng
thng xuyên, c bit là các n v t bo m kinh phí chi thng xuyên. Có n v không có ngun chi lng, chi thu
nhp tng thêm nh hng không nh n tâm lý ca cán b, viên chc và ngi lao ng.
Thc hin Ngh quyt s 86/NQ-CP ngày 6/8/2021 ca Chính ph v các gii pháp cp bách phòng, chng dch
bnh COVID-19, trong ó giao B Y t tng hp, báo cáo Th tng Chính ph v c ch h tr chi thng xuyên cho
các c s y t công lp thu không chi do tác ng ca dch... xut phát t các lý do nêu trên, vic xây dng d tho
Quyt nh ca Th tng Chính ph v c ch h tr chi thng xuyên cho các c s y t công lp thu không chi do tác
ng ca dch COVID-19 là cn thit.
Mc h tr chi thng xuyên
Theo d tho, mc h tr chi thng xuyên là s b sung d toán bng s d kin chênh lch thu nh hn chi thng
xuyên nm 2021 ca c s y t công lp sau khi tr i các im sau ây:
D toán chi thng xuyên nm 2021 ã c ngân sách Nhà nc h tr (nu có).
Trng hp n v c ngân sách Nhà nc thanh toán chi phí xét nghim, iu tr COVID-19 theo giá dch v khám
bnh, cha bnh, hoc theo nguyên tc thc thanh, thc chi theo quy nh t ngun kinh phí phòng, chng dch
COVID-19, kinh phí chi tr tin lng, ph cp, các khon óng góp theo lng cho cán b tng cng chng dch
(kinh phí không giao t ch) thì n v phi tng hp s c ngân sách Nhà nc thanh toán vào s thu và s chi ca
n v xác nh chênh lch thu-chi thng xuyên trong nm.
Bên cnh ó, d tho cng nêu rõ vic h tr chi thng xuyên cho các c s y t công lp thu không chi do tác ng
ca dch COVID-19 c thc hin trong nm 2021.
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