
ỦY  BAN  NHÂN  DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Số:   2970  /UBND-TC 

V/v sử dụng kinh phí giá dịch 

vụ khám bệnh của các trạm y tế 

trên địa bàn huyện, thành phố 

 

Tuyên Quang, ngày   16   tháng 10  năm 2019 

                          

Kính gửi:   

 

 

- Sở Tài chính; 

- Sở Y tế; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm 

Y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực 

thuộc Trung ương; Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm y tế xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về giá tiền dịch vụ 

khám bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 06/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh quy định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân 

sách địa phương năm 2017 và áp dụng cho thời kỳ ổn định ngân sách địa 

phương giai đoạn 2017-2020; 

Căn cứ Quyết định số 334/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, Bệnh 

viện Đa khoa huyện vào Trung tâm Y tế huyện; sáp nhập Trung tâm Dân số - 

Kế hoạch hóa gia đình thành phố vào Trung tâm Y tế thành phố 

Sau khi xem xét đề nghị tại Văn bản số 1259/STC-QLNS ngày 09/9/2019 của 

Sở Tài chính về việc sử dụng kinh phí giá dịch vụ khám bệnh của các trạm y tế trên 

địa bàn huyện, thành phố, 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Nhất trí với đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản số 1259/STC-QLNS 

ngày 09/9/2019 của Sở Tài chính về việc sử dụng kinh phí giá dịch vụ khám bệnh 

của các trạm y tế trên địa bàn huyện, thành phố. 



2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc quản lý, sử dụng, thanh 

toán, quyết toán kinh phí thu từ giá dịch vụ khám bệnh tại các trạm y tế trên địa bàn 

theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước có liên quan và ý kiến của Sở Tài 

chính tại Văn bản nêu trên đối với số kinh phí thu từ 15/8/2016 đến hết 31/12/2019;  

3. Sở Y tế thực hiện việc quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán kinh phí thu 

từ giá dịch vụ khám bệnh tại các trạm y tế trên địa bàn theo đúng phân cấp tại Thông 

tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế; Quyết định số 

334/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh và ý kiến của Sở Tài 

chính tại Văn bản nêu trên đối với số kinh phí thu từ 01/01/2020. 

4. Sở Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền có trách nhiệm hướng 

dẫn, kiểm tra, đôn đốc Sở Y tế, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện việc sử 

dụng kinh phí giá dịch vụ khám bệnh của các trạm y tế trên địa bàn huyện, thành phố 

đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật 

Ngân sách nhà nước, các quy định hiện hành có liên quan và chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại văn bản này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt quá 

thẩm quyền, yêu cầu các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo, đề xuất giải pháp để Ủy 

ban nhân dân tỉnh cho ý kiến thực hiên ./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;     (Báo cáo) 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CVP UBND tỉnh; 

- Như kính gửi: Thực hiện; 

- CV: TC, KGVX, NC; 

- Lưu VT (Huy TC). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Giang 
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