
SỞ Y TẾ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN BÀ RỊA                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

       Số:           /BVBR-TCKT        TP Bà Rịa, ngày      tháng       năm 2019 

V/v: Kê khai giá dịch vụ tã lót, tấm 

đệm lót, khăn giấy tại BV Bà Rịa. 

 

        Kính gửi:Sở Y Tế  tỉnh  BRVT (P.QL Hành Nghề Y Dược Tư Nhân) 

 

- Thực hiện 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 và 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 Quyết định số 1204/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu 

ngày 18 tháng 5 năm 2016 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài 

chính cho 29 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở y tế năm 2016. 

Nhằm đáp ứng nhu cầu của thân nhân, bệnh nhân và nâng cao chất lượng 

chăm sóc vệ sinh cho bệnh nhân nằm tại khoa Hồi sức tích cực- Chống độc. Nay 

bệnh viện Bà Rịa gửi Bảng kê khai mức giá dịch vụ tã lót, tấm đệm lót, khăn giấy 

tại đơn vị (đính kèm). 

 Mức giá kê khai này thực hiện từ 08 tháng 7 năm 2019. 

Bệnh viện Bà Rịa xin chịu trách nhiệm trước pháp Luật về tính chính xác của 

mức giá mà đơn vị đã kê khai ./. 

 

 Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 

- Như trên;       

- Lưu: VT,TCKT. 
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