
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Số: 45/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày 23 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Ban hành giá dịch vụ khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa,  

giá ngày giường điều trị nội trú và dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh viện hạng I 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy 
ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 

2012 của liên Bộ Y tế - Tài chính về ban hành mức giá tối đa 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 50/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 12 năm 2014 của Bộ Y tế 
Quy định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu 
thuật, thủ thuật;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 09 
tháng 12 năm 2015 về ban hành giá dịch vụ khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa, 
giá ngày giường điều trị nội trú và dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh viện hạng I trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 166/BC-HĐND  ngày 16 tháng 12 năm 2015 của 
Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân 
dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Ban hành giá dịch vụ khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa, giá ngày 
giường điều trị nội trú và dịch vụ kỹ thuật đối với bệnh viện hạng I trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang (có Biểu giá kèm theo).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 
quy định của pháp luật. 



Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và 
đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khóa XVII, kỳ họp 
thứ 11 thông qua ngày 23 tháng 12 năm 2015. Có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 
2016./.

 CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

 Châu Văn Lâm



BIỂU GIÁ
Giá dịch vụ khám lâm sàng chung và khám chuyên khoa, giá ngày giường điều trị 

nội trú và giá dịch vụ kỹ thuật, xét nghiệm đối với bệnh viện hạng I 
(Kèm theo Nghị quyết số 45/2015/NQ-HĐND ngày 23/12/2015 

của Hội đồng nhân dân tỉnh)






