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             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 02/SYT-KHTC       Lạng Sơn, ngày   02  tháng  01  năm 2020 
V/v triển khai Nghị quyết số 

15/2019/NQ-HĐND Quy định 
mức giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh không thuộc phạm vi 
thanh toán của quỹ BHYT trong 
các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng 

Sơn quản lý. 

 

 

Kính gửi:   - Các bệnh viện tuyến tỉnh; 
                  - Các trung tâm Y tế huyện, thành phố Lạng Sơn. 

 
 
Thực hiện công văn số 1386/UBND-TH ngày 28/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai các Nghị quyết kỳ họp thứ mười bốn 
HĐND tỉnh khóa XVI; 

Ngày 10/12/2019 Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 
15/2019/NQ-HĐND Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 
thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý. 

Nghị quyết này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 20 tháng 12 năm 2019 và 
thay thế Nghị quyết số 52/2017/NQ-HĐND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Hội 
đồng nhân dân tỉnh quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không 
thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Sở Y tế thông báo và hướng dẫn các đơn vị thực hiện cụ thể như sau: 

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Lạng Sơn 
quản lý triển khai thực hiện mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc 
phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị quyết số 
15/2019/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 
Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 
toán của quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước 
thuộc tỉnh Lạng Sơn quản lý từ ngày 20 tháng 12 năm 2019. 

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh công lập có trách nhiệm: 

a) Niêm yết công khai, thông báo rộng rãi việc áp dụng mức giá mới theo 
Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; đẩy mạnh việc tuyên truyền, giải thích 
để người dân hiểu và đồng thuận; 

b) Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế gắn với 
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điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo các văn bản của Bộ Y tế. 

 

3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề 
nghị các đơn vị phản ánh bằng văn bản về Sở Y tế, để tổng hợp báo cáo UBND 
tỉnh xem xét giải quyết. 

Sở Y tế yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh nghiêm túc triển khai thực 
hiện các nội dung nêu trên.  

(Gửi kèm Nghị quyết số 15/2019/NQ-HĐND và phụ lục mức giá dịch vụ)./. 

 
Nơi nhận : 
- Như trên; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;  (để báo cáo). 
- UBND tỉnh; 
- Sở Tài chính (để phối hợp); 
- GĐ Sở Y tế, các PGĐ Sở Y tế; 
- Các phòng, ban Sở Y tế; 
- Lưu: VT, KHTC. 

 

          
KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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