
U'c' BAN NHANDAN 
T1NH KON TUM 

S: 	/2014/QD-UBND 

CONG HOA XA HO! CHU NGH1A VIT NAM 
Dc1p-Trdo-Hinh phüc 

Kon Turn, ngày çtháng ô./  nàrn 2014 

QUYET D!NH 
Ve vic bãi ho Quyt dnh s6 03/2009/QD-UBND 

ngày 14/01/2009 cüa U ban nhân dan tinh Kon Turn 
ban hành Bang giá thu rnt phân vin phi ti Tram Y te xã 

U BAN NHAN DAN T!NH KON TUM 

Can ci:r Ludt t6 chüc Hi dông nhân dan và Uy ban nhân dan ngày 
26/11/2003; 

Can cir Ludt Khám bnh, ch&a bnh ngày 23/11/2009; 

Can cir Thông tu lien tjch so^ 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29/02/2012 
cüa Bô Y tê - B 6^ Tài chInh ban hành mrc tôi da khung giá mt so djch vii khám 
bnh, chta bnh trong các cor s& khám bnh, cha bnh cüa Nhà nuâc; 

Can c Nghj quy& ir 	so 25/2013/NQ-HDND ngày 11/12/2013 cüa Hi dông 
nhân dan tinh khoa X, kS'  hop thu 7 ye vic bãi bô Bang giá thu mt phân vin 
phi ti Tram Y té xA áp dung cho ngii?ii bnh ngoi trü, ni ti -6 có the bâo hiêm y 
te ban hành kern theo Nghj quyêt so 13/2008/NQ-HDND ngây 16/12/2008 cüa 
Hi dông nhân dan tinh Kon Turn khoá IX, k' hçp thir 11; 

Xét de^ nghj cüa Giám doe Sâ Y té, 

QUYET D!NH: 

Diu 1. Bãi bô Quy& djnh sO^ 03/2009/QD-UBND ngày 14/01/2009 cüa 
U ban nhân dan tinh Kon Turn ye vic ban hành Bang giá thu mt phân vin 
phi ti Tram Y té xã. 

Giá các djch vi khám bnh, chQa bnh tai Tram  Y th xâ thirc hin theo 
quy djnh ti Quyét djnh so 08/2011 /QD-UBND ngày 09/4/2011 cüa U' ban 
nhan dan tinh ye vic ban hành bang giá thu mt phân vin phi trén dja bàn tinh; 
Quyét djnh so 38/201 2/QD-UBND ngày 21/8/2012 cUa U' ban nhân dan tinh ye 
vie ban hành giá mt so djch vu khám bnh, chCta bnh dôi vol các co sO kharn 
bnh, chra bnh cüa Nhà nuOc trên dja bàn tinh Kon Turn và các quyêt djnh bô 
sung, diêu chinh, thay the (néu co), dông thOi darn bão dung theo các quy djnh 
hin hành cüa B6 Y té ye Danh mic k5 thut và phân tuyén k thut trong khám 
bnh, chUa bnh. 

D6^ i vOi các trithng hçip ngrOi bnh dang diu trj ni trü tai Tram Y th xã 
triiOc ngày Quyêt dnh nay có hiu 1irc thi hành, thirc hin rnuc thu theo Quyêt 



TM. UY BAN NHAN DAN 

' Nguyn Van Hung 

djnh so^ 03/2009/QD-UBND ngày 14/01/2009 cüa U5' ban nhân dan tinh Kon 
Turn cho den khi kêt thüc diêu tn. 

Diu 2. Chánh Van phông U' ban nhân dan tinh; Giám d& các S: Y t, 
Tài chInh; Giárn dôc Bâo hiém xã hi tinh; Chü tjch U' ban nhân dan các 
huyn, thành ph 05 ; Thu tnthng các don vj có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyet djnh nay. 

Quy& djnh nay có hiu 1irc sau 10 ngày kê Ur ngày k./. 

Noi n/ian: 
- Mir Diêu2; 
- Van phông ChInh phCi; 
- Bô Y tê; 
- Bô Tài chInh; 
- BHXH Viêt Narn; 
- BO TLr pháp (Ciic Kiérn tra VBQPPL); 
- Thtrang true Tinh üy; 
- ThLrOng trrc HDND tinh; 
- Các Ban I-IDND tinh; 
- Doãn Dai biêu Quôc hi tinh; 
- ChCI tjch, các PCT UBND tinh; 
- Van phOng Doàn DBQH và HDND tinh: 
- Van phOng UBND tinh; 
- Sâ Tir pháp; 
- Báo Kon Turn; 
- Dãi Phát thanh và Truyên hInh tinh: 
- Cong thông tin din tr tinh; 
- Chi cue Van thtr Liru trCr tinh; 
- Cong báo tinh; 
- LLru VT, VX3, KTTH3. 


