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Số: 483 /STC- QLGCS

Long An, ngày 12 tháng 02 năm 2018

V/v thẩm định phương án giá dịch vụ
khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm
Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An

Kính gửi: Sở Y tế.
Sở Tài chính nhận được Tờ trình số 222/TTr-SYT ngày 24/01/2018 của Sở Y
tế về việc đề nghị thẩm định phương án giá dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Long An;
Căn cứ Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá và Nghị định số
149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013;
Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng
dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ và
Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014;
Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh
Long An về việc phân cấp quyết định giá; phân công thẩm quyền, trách nhiệm của
các cơ quan đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc thẩm quyền định giá của Ủy ban nhân
dân tỉnh Long An,
Sau khi nghiên cứu hồ sơ phương án giá, Sở Tài chính có ý kiến thẩm định
như sau:
1. Về cơ sở pháp lý, đề nghị Sở Y tế bổ sung:
Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính
phủ;
Thông tư số 06/2009/TT-BYT ngày 26/6/2009 của Bộ Y tế quy định về định
mức thuốc thiết yếu và các vật tư tiêu hao trong các dịch vụ, thủ thuật chăm sóc sức
khỏe sinh sản;
Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế
- Bộ Tài chính về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo
hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc;
Thông tư số 59/2015/TT-BYT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế quy định chức
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh
sản tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
1

Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi,
bổ sung một số điều của Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài
chính;
Thông tư số 02/2017/TT-BYT ngày 15/3/2017 của Bộ Y tế về việc quy định
mức tối đa khung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán
của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước;
2. Về nội dung phương án giá:
Sở Y tế chịu trách nhiệm kiểm tra tính chính xác, phù hợp của các đơn giá và
định mức tính toán trong phương án giá; đồng thời tham khảo và bổ sung giá dịch vụ
khám bệnh chuyên khoa tại các Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản trên các địa
bàn lân cận và cả nước; đồng thời đề nghị Sở Y tế xác định thời gian áp dụng của giá
dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh theo
quy định.
Về trình tự, thủ tục: đề nghị Sở Y tế hoàn chỉnh phương án giá trình UBND
tỉnh để làm cơ sở UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định theo quy định
tại khoản 7, Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ.
Trên đây là ý kiến của Sở Tài chính gửi Sở Y tế để hoàn chỉnh phương án giá
dịch vụ khám bệnh chuyên khoa tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản trên địa
bàn tỉnh Long An theo quy định tại Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013,
Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ; Thông tư số
56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính và Quyết định số 06/2016/QĐUBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh.
Trân trọng./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
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