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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
Số: 21/2016/Qð-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bình Thuận, ngày 19 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ðỊNH
Về việc ban hành Quy ñịnh giá thu một số dịch vụ y tế không thuộc phạm vi
thanh toán của quỹ Bảo hiểm y tế và ñối với người bệnh không có thẻ
bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
công lập trên ñịa bàn tỉnh Bình Thuận
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền ñịa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009 của Quốc hội;
Căn cứ Luật Giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị ñịnh số 87/2011/Nð-CP ngày 27/9/2011 của Chính phủ Quy ñịnh
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Khám bệnh, chữa bệnh;
Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLðTB&XH ngày 26
tháng 01 năm 2006 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính - Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã
hội về việc bổ sung Thông tư Liên bộ số 14/TTLB ngày 30 tháng 9 năm 1995 của
liên Bộ Y tế - Tài chính - Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ
hướng dẫn thực hiện việc thu một phần viện phí;
Căn cứ Thông tư Liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02
năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối ña
khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh của Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế
quy ñịnh chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật ñối với hệ thống cơ sở khám bệnh,
chữa bệnh;

