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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ
––––––––
Số: 02/2020/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––
Phú Thọ, ngày 17 tháng 01 năm 2020
QUYẾT ĐỊNH

V/v bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi phí chi trả phụ cấp
thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính
vào giá dịch vụ y tế tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước
thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Bộ
trưởng Bộ Y tế quy định về thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y
tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh
toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại tờ trình số 06/TTr-STC ngày 09
tháng 01 năm 2020.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ngày 22 tháng 7 năm 2015
của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ về việc quy định mức chi phí chi trả phụ cấp
thường trực, chi phí chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật tính vào giá dịch vụ y tế tại
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc tỉnh Phú Thọ quản lý .
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 01 năm 2020.
Điều 3. Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc: Sở Tài chính, Kho
bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành, thị; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu
trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Website Chính phủ;
- Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính);
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư Pháp)
- Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành, thị;
- Trung tâm Công báo – Tin học;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ;
- Lưu: VT, TH4 (100 bản).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Bùi Văn Quang
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