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         Số:           /SYT-QLHN            -Vũng T u, ng y       tháng    năm 2018 

 V/v kê khai giá dịch vụ  

Bộ chăm sóc hậu sản 

 tại bệnh viện Bà Rịa.               
 

Kính gửi: Bệnh viện Bà Rịa. 

Sở Y tế nhận được văn bản số 899/ BVBR-TCKT  ngày 01/11/2018 của 

bệnh viện Bà Rịa vào ngày 05/11/2018 về việc kê khai giá dịch vụ “Bộ chăm sóc 

hậu sản tại bệnh viện Bà Rịa”; 

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 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giá; Thông tư số 

233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Thông tư số 56/2014/TT-BTC;  

Căn cứ các Quyết định số 1204/QĐ-UBND ngày 18/5/2016, số 1528/QĐ-

UBND ngày 14/6/2017, số 2565/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND Tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu. 

Sau khi xem xét giá kê khai tại phụ lục văn bản số 899/ BVBR-TCKT  ngày 

01/11/2018 của bệnh viện Bà Rịa về việc kê khai giá Bộ chăm sóc hậu sản tại bệnh 

viện Bà Rịa. 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý với mức giá kê khai tại phụ lục văn bản số 899/ BVBR-TCKT  

ngày 01/11/2018 của bệnh viện Bà Rịa về việc kê khai giá “Bộ chăm sóc hậu sản” 

tại bệnh viện Bà Rịa. 

2. Niêm yết giá và thu đúng giá niêm yết Bộ chăm sóc hậu sản(chi tiết hàng 

hóa), công khai bằng các hình thức thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn, 

thuận tiện cho việc quan sát, nhận biết của sản phụ và thân nhân tại khoa sản, khu 

vực liên quan và nơi thanh toán viện phí. 

3. Trường hợp đơn vị có chính sách giảm giá, khuyến mại, chiết khấu đối 

với khách hàng hoặc nhóm đối tượng khách hàng thì ghi rõ trong văn bản kê khai 

giá. 
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4. Bộ chăm sóc hậu sản chỉ cung cấp theo yêu cầu, không được bắt buộc sử 

dụng khi sản phụ và thân nhân không có nhu cầu.  

5. Từ ngày 08/11/2018 giá dịch vụ Bộ chăm sóc hậu sản được áp dụng tại 

bệnh viện Bà Rịa đã duyệt sẽ được đăng tải công khai trên Website Sở Y tế tỉnh Bà 

Rịa- Vũng Tàu. 

  Đề nghị bệnh viện Bà Rịa tổ chức thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu 

có vướng mắc liên hệ với Sở Y tế để được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                        GIÁM ĐỐC 
- Như kính gửi; 

- Phòng KH-TC: BP KT, đăng Website; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu VT, QLHNYD. 
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