
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
               SỞ Y TẾ                   

Số:           /SYT-NV Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày         tháng 02 năm 2020
     V/v kê khai giá dịch vụ 
Dinh dưỡng tại bệnh viện Bà Rịa             

Kính gửi: Bệnh viện Bà Rịa.

Sở Y tế nhận được Văn bản  số 21/BVBR-TCKT ngày 13/01/2020 của Bệnh
viện Bà Rịa về việc kê khai giá dịch vụ Dinh dưỡng 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 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.

 Căn cứ Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 07 tháng 9 năm 2017 của
UBND Tỉnh BR-VT về việc Phê duyệt Đề án xây dựng Bệnh viện Bà Rịa “ Văn
minh, Thân thiện, Hiện đại ” giai đoạn 2017 – 2020.

 Căn cứ Quyết định số 1021/QĐ-BV ngày 22/9/2003 của Giám đốc Bệnh
viện Bà Rịa về việc thành lập Khoa Dinh dưỡng - Tiết chế.

Sau khi xem xét phụ lục Văn bản số 21/BVBR-TCKT ngày 13/01/2020 của
Bệnh viện Bà Rịa về việc kê khai giá dịch vụ Dinh dưỡng tại Bệnh viện Bà Rịa.

Sở Y tế có ý kiến như sau:
1. Duyệt mức giá theo danh mục tại phụ lục (căn cứ theo mức giá kê khai

tại phụ lục Văn bản số 21/BVBR-TCKT ngày 13/01/2020 của Bệnh viện Bà Rịa về
việc kê khai giá dịch vụ Dinh dưỡng tại Bệnh viện Bà Rịa).

2. Trường hợp đơn vị có chính sách giảm giá, khuyến mại, miễn phí đối với
khách hàng hoặc nhóm đối tượng khách hàng thì ghi rõ trong bản niêm yết giá.

3. Niêm yết giá tất cả các dịch vụ Dinh dưỡng, công khai bằng các hình thức
thích hợp, rõ ràng và không gây nhầm lẫn cho  khách hàng, thuận tiện cho việc
quan sát, nhận biết của khách hàng về mức giá tất cả các dịch vụ Dinh dưỡng tại nơi
tiếp nhận bệnh, khu vực điều trị, nơi thanh toán viện phí.

4. Niêm yết công khai đầy đủ giá các dịch vụ Dinh dưỡng do Bệnh viện Bà
Rịa cung ứng với đơn vị tiền tệ bằng Việt Nam đồng và ghi chú rõ phần chi phí
phát sinh (nếu có). 



5. Việc thu giá dịch vụ Dinh dưỡng không được cao hơn giá niêm yết (dưới
mọi hình thức).

6. Sau 06 (sáu) tháng thực hiện, Bệnh viện Bà Rịa cần xem xét tính phù hợp,
tham khảo ý kiến người thụ hưởng dịch vụ Dinh dưỡng để tiến hành điều chỉnh giá
cho phù hợp. 

7. Từ ngày 07/02/2020  giá các dịch vụ Dinh dưỡng 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 trong quá trình tổ chức 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;
- Đăng Website SYT;
- Thanh tra SYT;
- Lưu VT, NV.

     Phạm Minh An



Phụ lục 

           BẢNG DUYỆT MỨC THU GIÁ DỊCH VỤ DINH DƯỠNG
(Kèm theo văn bản số ……./ SYT-NV ngày …../02/2020 của Sở Y tế tỉnh BR-VT) 

STT Tên hàng hóa, dịch vụ
Đơn vị

tính

 Mức giá kê
khai hiện

hành 

 Mức
giá kê
khai
mới 

1 Cơm người lớn (sáng + trưa + chiều) Suất     75.000   80.000

2 Cơm người lớn (sáng) Suất     20.000   20.000

3 Cơm người lớn (trưa) Suất     30.000   35.000

4 Cơm người lớn (chiều) Suất     25.000   25.000

5 Cơm người lớn (sáng + trưa) Suất     50.000   55.000

6 Cơm nhi (sáng + trưa + chiều) Suất     75.000   80.000

7 Cơm nhi (sáng) Suất     20.000   20.000

8 Cơm nhi (trưa) Suất     30.000   35.000

9 Cơm nhi (chiều) Suất     25.000   25.000

10 Cơm nhi (sáng + trưa) Suất     50.000   55.000

11
Cơm hạn chế đạm (viêm cầu thận 
cấp) (sáng + trưa + chiều)

Suất     65.000   70.000

12
Cơm hạn chế đạm (viêm cầu thận 
cấp) (sáng)

Suất     20.000   20.000

13
Cơm hạn chế đạm (viêm cầu thận 
cấp) (trưa)

Suất     25.000   30.000

14
Cơm hạn chế đạm (viêm cầu thận 
cấp) (chiều)

Suất     20.000   20.000

15
Cơm hạn chế đạm (viêm cầu thận 
cấp) (sáng + trưa)

Suất     45.000   50.000

16 Cháo người lớn (sáng + trưa + chiều) Suất     60.000   65.000

17 Cháo người lớn (sáng) Suất     16.000   20.000

18 Cháo người lớn (trưa) Suất     22.000   25.000

19 Cháo người lớn (chiều) Suất     22.000   20.000



20 Cháo người lớn (sáng + trưa) Suất           -     45.000

21 Cháo nhi (sáng + trưa + chiều) Suất     50.000   55.000

22 Cháo nhi (sáng) Suất     16.000   16.000

23 Cháo nhi (trưa) Suất     22.000   23.000

24 Cháo nhi (chiều) Suất     16.000   16.000

25 Cháo nhi (sáng + trưa) Suất           -     39.000

Giá dịch vụ này áp dụng từ ngày 07 tháng 02 năm 2020./.
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