
74 CÔNG BÁO/Số 14/Ngày 24-12-2014

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH PHÚ THỌ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––– 

Số: 15/NQ-HðND 

___________________________________ 

  Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
V/v bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HðND ngày 25/7/ 2012 của HðND tỉnh về 
việc quy ñịnh giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, 

chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý 
_________________ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT/BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 
2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối ña khung giá một số 
dịch vụ khám bệnh, chữa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 5114/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và thảo 
luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HðND ngày 25 tháng 7 năm 2012 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh cụ thể mức giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản 
lý theo thẩm quyền; bảo ñảm nguyên tắc không vượt quá mức giá quy ñịnh tại Thông 
tư liên tịch số 04/2012/TTLT/BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Y 
tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối ña khung giá một số dịch vụ khám bệnh, 
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chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; bảo ñảm phù hợp 
giữa giá dịch vụ y tế với chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, ñiều kiện sống của nhân 
dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo ñảm bình ổn quỹ bảo hiểm y tế. 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, kỳ họp thứ 
Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 
2015./. 

 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 
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HỘI ðỒNG NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH PHÚ THỌ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

–––––––––– 

Số: 15/NQ-HðND 

___________________________________ 

  Phú Thọ, ngày 15 tháng 12 năm 2014 
 
 

NGHỊ QUYẾT 
V/v bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HðND ngày 25/7/ 2012 của HðND tỉnh về 
việc quy ñịnh giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám, 

chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý 
_________________ 

HỘI ðỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ CHÍN 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 
năm 2003; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;  

Căn cứ Nghị ñịnh số 177/2013/Nð-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính 
phủ quy ñịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số ñiều của Luật Giá; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT/BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 
2012 của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối ña khung giá một số 
dịch vụ khám bệnh, chữa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; 

Sau khi xem xét Tờ trình số 5114/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2014 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ, Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội và thảo 
luận, 

QUYẾT NGHỊ: 

ðiều 1. Bãi bỏ Nghị quyết số 08/2012/NQ-HðND ngày 25 tháng 7 năm 2012 
của Hội ñồng nhân dân tỉnh về việc quy ñịnh giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý. 

ðiều 2. Hội ñồng nhân dân tỉnh giao: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy ñịnh cụ thể mức giá dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản 
lý theo thẩm quyền; bảo ñảm nguyên tắc không vượt quá mức giá quy ñịnh tại Thông 
tư liên tịch số 04/2012/TTLT/BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Liên Bộ Y 
tế - Bộ Tài chính về việc ban hành mức tối ña khung giá một số dịch vụ khám bệnh, 



CÔNG BÁO/Số 01/Ngày 29-01-2015 75

2 

 

chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước; bảo ñảm phù hợp 
giữa giá dịch vụ y tế với chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, ñiều kiện sống của nhân 
dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và bảo ñảm bình ổn quỹ bảo hiểm y tế. 

- Thường trực Hội ñồng nhân dân, các Ban của Hội ñồng nhân dân và ñại biểu 
Hội ñồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh Phú Thọ khoá XVII, kỳ họp thứ 
Chín thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 
2015./. 

 

 

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 

Hoàng Dân Mạc 

 

 

 

 


