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Ba Rja — Vung Tàu, ngày 'tE, tháng g näm 2019

QUYET DINTI
r
Quy d!nh ye doi tirçvng, mire ho trç tir Quy kharn, chu'a bçnh
cho ngu'ô'i nghèo trên dja bàn tinh Ba Ria — Vüng Thu
A.

UY BAN NHAN DAN TNH BA R!A-VUNG TAU
Can thLuat T chjc chlnh quyn djaphwong ngày 19 tháng 6 nám 2015;
Can cii' Lugt Ban hành van ban quy phgm pháp lugt ngày 22 tháng 6 nám
2015,'
Can c&Luct Ngân sách nhà nzthc ngày 25 tháng 6 nám 2015;
Can cz' Quyet djnh so 139/2002/QD-TTg ngày 15 tháng 10 nãm 2002 cña
Thu twang ChInh phü ye vic khám, chi''a bnh cho ngu'O'i nghèo;
Can c& Quyêt djn/i so 14/2012/QD-TTg ngày 01 tháng 3 nàrn 2012 cia Thz
twang Ghmnh phi tha dOi, ho sung mt sO diêu cza Quyêt d(nh sO 139/2002/QDTTg ngày 15 tháng 10 nám 2002 cia Thi tithng ChInh phi ye khám, chiba bnh
cho nguài ngheo,'
Can c& Thông tu' lien tjch sO 33/2013/TTLT-BYT-BTC ngày l8tháng 10
nám 2013 cia Bo trwó'ng Bó Y tê và Bô trzthng Bô Tài chInh hwóiig dan tO chu'c
thc hiçn Quyêt djnh so 14/2012/QD-TTg ngày 01 tháng 3 nám 2012 cia Thi
twóig ChInh phü ye vic sü'a dOi, bO sung mt sO diêu cüa Quyêt djnh sO
139/2002/QD-TTg ngày 15 tháng 10 nám 2002 cza Thi tu'ó'ng ChInhphi ye khám,
chiba bnh cho ngw&i nghèo;
Gán c& Quyêt djnh sO 16/2016/QD-UBND ngày 16 tháng 5 nám 2016 cüa
Uy ban nhân dan tinh Ba Rja - Vüng Tàu ban hành Quy djnh trinh 4, thi tyc Va
mi-c hO tr' mtphán chi phi khám, chia bnh cho ngu'O'i nghèo có h khâu thwO'ng
tru trên dia bàn tinh Ba Rja - Ving Tàu,'
Theo dê nghj cza Giám dOe So' Y t tgi To' trInh so 129/T/Tr-SYT ngày 30
tháng 7 nàm 2019 ye dr tháo Quyêt djnh Quy djnh ye dôi tup'ng, mu'c ho trçt tit
Qu9 khám, chü'a bnh cho ngu'ô'i nghèo trên dia bàn tinh Ba Rja — Vung Tàu.

QUYET DjNH:
fflu 1. Pham vi diu chinh
Quyêt djnh nay quy djnh dôi txçing và müc ho trçl tü Qu5' khám, cha bnh
cho nguii nghèo tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
Diu2. Dii ttrqng áp diing
1. Dôi tuçlng th huing
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a) Ngtthi thuc h nghèo theo quy djnh hin hành cüa Thu ti.râng Chinh phü
ye chuân h nghèo.
b) Dông bào dan tc thiêu so dang sinh song a các xA thuc vüng khó khän
theo quy djnh tai Quyêt djnh sO 101 0/QD-TTg ngày 10 tháng 8 nàm 2018 cüa Thu
tithng ChInh phü ye don vj hành chInh cap xä thuc yang khó khàn.
c) Ngi.rài thuc din dizçic h.rcing trçl cap xã hi hang tháng theo quy dlnh
cüa pháp 1ut và nguôi dang &rçlc nuôi duông tai cci sâ bão trçl xâ hi cüa Nhà
nuoc.
d) Ngi.rii mac bnh ung thtr, chy thin nhân tao, mô tim hoc các bnh: lao,
HIV/AIDS, phu thut khuyêt tt ham mat, phâu thut khuyêt t.t vn dng, phâu
thu.t diic thüy tinh the g.p khó khän do chi phi cao ma không dü khã nng chi trâ
vin phi dôi vài phân nguai bnh phâi chi trã khi diêu trj ni trü tai các Co sä khám
bnh, chüa bnh Nba nuâc.
2. Các Co sâ khám, chCa bnh Nba nuOc trên dja bàn tinh.
3. Co quan, to chüc, cá nhân Co lien quan den vic hO trçl t1r Qu khám, chta
bnh cho nguai nghèo tinh Ba Rja - Vting Tàu.
Diu 3. Nguyen tác ho trç
1.Các dôi tugng thuc diem a, diem b và diem c khoãn 1 Diêu 2 Quyêt dlnh
nay duçic Qu khám, chüa bnh cho ngi.thi nghèo tinh Ba Rja - Vüng Tàu sir d%ing
ngun ngán sach nhà nuâc dê thirc hin vic h trci.
2. Các dôi tuqng thuc diem d khoân 1 Diêu 2 Quyêt djnh nay di.rçic ho trçi
tü nguôn dóng gop cüa các to chüc, cá nhân trong niiOc và ntrâc ngoài, các nguOn
tài chinh khác (không tü nguOn ngân sách nhà nrnc) do Qu' khám, chtra bnh cho
ngiiôi nghèo tinh Ba Rja - VUng Tàu quãn 1.
3. Các doi ti.rcmg di.rcrc hu&ng nhiêu ché d ho trq thI chi dirqc thanh toán
mt chê do cao nhât.
4. Qu khám, chCta bnh cho nguai nghèo tinh Ba Rja - Vüng Thu không ho
trçl cho nh&ng triRmg hqp nguai bnh tr lira chçn co sO khám bnh, chtta bnh
(trái tuyên, vuçit tuyên) hoc khám bnh, chüa bnh theo yêu câu.
Diu 4. Mfrc ho trçr
1. Ho trçi tiên an bang 3% rnirc luong co sO/ngi.rOi bnbIngày cho cac dôi
tuçlng quy djnh tai diem a, diem b khoân 1 Dieu 2 cUa Quyêt djnh nay khi diêu trj
ni trü tai CC Co sO y tê cüa Nba niRic tir tuyên huyn trO len.
2. Htrçi tiên di lai tInh theo quâng dithn thirc tê tü nhã den bnh vin,tr
bnh vin ye nha và chuyên bnh yiên cho các dOi tuqng quy djnh tai diem a, diem
b khoân 1 Diêu 2 cüa Quyêt djnh nay khi diêu trj ni trü tai CC Co sO y tê cüa Nba
nuOc tr tuyên huyn trO len, các truOng hqp cap cüu, tü vong hoc bnh qua nng
vâ nguOi nba có nguyen vQng dtra ye nha nhung khong duçic báo hiêm y tê ho trçi.
a) TruOng hçip sü ding phi.rcin tin v.n chuyên cüa Co sO yte Nba nithc:
Thanh toán chi phi vn chuyên câ chiêu di và ye cho co sO y tê chuyén nguOi bnh
theo mcrc bang 0,2 lit xäng/km tInh theo khoâng cách 4n chuyên thirc tê và giá
xäng, dâu tai thai diem sr diing và các chi phi câu, phà, phi duOng b khác (nêu
cO). Nêu có nhiêu hon mt ngi.rOi bnh cUng duçic van chuyên trên mt phuong
tin thI mtrc thanh toán chi duçic tInh nhi.r dôi vOi van chuyen mt nguOi bnh.
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b) Trung hqp không sr dung phisong tin 4n chuyn cUa Cu s& y t Nhà
nisàc: Thanh toán chi phI 4n chuyên mt chiêu di cho ngithi bnh theo müc bang
0,2 lit xãng/km cho mt chiêu di tInh theo khoàng each 4n chuyên thirc té và giá
xãng ti th?i diem sr diing. Co sâ y tê chi djnh chuyên bnh nhân thanh toán chi
phi vii chuyên cho ngu?i bnh, sau do thanh toán vói Qu khám, cha bnh cho
ngithi nghèo tinh.
3. Ho trçl mt phan chi phI khám bnh, chüa bnh bão hiêm y tê ma các dôi
tlxçlng quy djnh ti diem a, diem b và diem c khoãn 1 Dieu 2 cüa Quyêt djnh nay
phâi dông chi trâ theo quy djnh cüa Lust Bào hiêm y té và các van bàn hixàng dan
Lut dôi vâi phân ngix?i bnh phãi dông chi trã tl'r 100.000 dông (Met tram ngàn
dong) tr& len. Mtrc h trç tôi da không qua 10 tháng lucmg co sâ/ngx&i bnh/1ân
ho trq (10 tháng 1uong co sà duçc hiêu là 10 x müc liiong co s&) và không qua 04
lan ho trç1/ngui bnh1närn (khong qua 40 tháng luong co sâ/nämlnguäi bnh).
4. H trçr thanh toán mt phân chi phi kharn bnh, cha bnh cüa các dôi
tuqng quy djnh tai diem d khoân 1 Diêu 2 cüa Quyêt djnh nay dôi vâi phân nglxäi
bnh phâi chi trã cho Co s y tê cüa Nba nuàc tir 1.000.000 (Met triu dông) tr&
len cho môt dot kham bênh, chCta bênh trong truong hop không co the bao hiêm y
tê; nêu có the bão hiêm y tê thI ho trçl nhu khoãn 3 Diêu nay. Mtrc ho trci tôi da
không qua 10 tháng luong co sôInguii bnh/1ân h trçi và không qua 04 lan h
trcr/nguêd bnh1näm (khong qua 40 tháng luong co s&/näm/nguOri bnh).
Diu 5. Trách nhim thiyc hin
1.SàYtê
a) Huâng dan các co s& khám, chia bnh cüa Nba nuàc trên dja bàn tinh to
chüc thrc hin Quyet djnh nay.
b) To chirc, quàn l và diêu hành Qu khám, chta bnh cho nguôi nghèo
theo Quyêt djnh cüa Uy ban nhân dan tinh.
c) Lp dirtoán ngân sách Qu và kinh phi quân l Qu giri Sâ Tài chinh
thâm djnh trinh Uy ban nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh trInh Hi dông nhãn dan
tinh phé duyt.
d) Hang näm chü trI, phôi hçp vâi các co quan lien quan tong hcip tInh hInh
hot dng cüa Qu5 trInh ChU tjch Uy ban nhân dan tinh gi:ri Bô Y tê dê tOng hop,
báo cáo ThU tuàng ChInh phU.
2. So Lao dng - Thuong binh và Xâ hi chU trI, phôi hop vói Ban Dan tc
tinh huOng dan các dja phi.rong xác djnh dôi tcrçYng duçic htrOng chê d ho trçi theo
Quyet djnh nay.
3. SO Tài chinh thâm djnh và tham mixu Uy ban nhãn dan tinh bô trI nguôn
ngan sách nhà nuOc cho Qu khám, chfra bnh cho nguOi nghèo theo khâ näng can
dOi ngãn sách hang näm.
4. Bão hiêrn xà hti tinh phôi hop SO Y te thrc hin vic ho trq ti'r Qu5 khám,
chtia bnh cho nguOi nghèo tinh Ba Rja - VUng Tàu.
5. Ban Dan tc tinh phôi hop vOi SO Lao dng - Thuong binh và Xà hi xác
djnh dôi tuçing, 1p danh sách dôi tuqng ducc huOng chê d ho trq theo Quyet djnh
nay.
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6. D nghj Üy ban Mt trn Ti quc Vit Nam tinh phi hçip vói các t chüc

thành viên cüa M.t trn 4n dng các to chirc, cá nhân ho trçi Qu khám, chtra
bnh cho ngithi nghèo và giám sat vic thirc hin.
Diêu 6. Hiu 1rc thi hành
nàm 2019.
1.Quyêt djnh nay có hiu lirc thi hành kê tr ngây Otháng
2. Quyêt djnh nay thay the Quyêt djnh so 1612016/QD-UBND ngày 16 tháng
5 näm 2016 cüa Uy ban nhãn dântinh Ba Rja - VUng Thu ban hành Quy djnh trInh
tr, thu tic và müc h tr rnt phân chi phi khám, cha bnh cho ngthi nghèo có
h khâu thix?mg trü trên dja bàn tinh Ba Rja - Vüng Tàu.
3. Tnthng hqp các van bàn dan chiéu trong Quyêt djnh nay bj thay the hoc
sira dôi, bô sung thI thirc hin theo van bàn thay the hoc van bàn dã dixçic sira dôi,
bô sung.
Diu 7. To chfrc thtrc hiên
Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dôc các S&: Y tê, Tài chInh,
Lao dng - Thucrng binh và Xã hi, Giám doe Bâo hiêm xã hi tinh, Truing Ban
Dan te tinh, Uy ban M.t trn To quôc Vit Nam tinh, Chü tjch Uy ban nhãn dan
các huyn, thj xã, thành phô, Thu tru&ng cac co quan, don vj và cá nhân, to chüc
có lien quari chju trách nhim thi hành Quyêt djnh nay.!.

No! nIzn:
- Nhtr Diêu 7;
- VAn phOng ChInh phO;
- B9 Y te (Viii Phap che);
- B hr pháp (Cic Kiêm tra vAn ban);
- TTr.Tinh üy; TTr.HDND tinh;
- VAn phông Doàn Dai biêu Quc heii tinh;
- UB MTTQ\TN tinh và các doàn the cap tinh;
- Chü tjch, các PCT.UBND tinh;
- Sâ Tu pháp (KTVB);
- Trung tam Cong báo - Tin hQc tinh;
- Báo BR — VT; Dâi PTFH tinh;
- Liru: VT, SYT (09), VX3
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