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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc ban hành Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo thông tư số 37/2015/TTLT-

BYT-BTC và Thông tư số 50/2014/TT-BYT tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. 

                                        
GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG 2 

Căn cứ quyết định số 548/QĐ – SYT ngày 10/4/2013 của Sở Y tế về việc ban 

hành quy chế tổ chức hoạt dộng của bệnh viện trực thuộc Sở y tế; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT – BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Trưởng Bộ 

Y tế về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Thông tư 50/2014/TT0BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế về quy 

định việc phân loại phẫu thuật, thủ thuật và định mức nhân lực trong từng ca phẫu 

thuật, thủ thuật; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 37/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Liên 

Bộ Y tế - Bộ Tài chính về việc quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc; 

Căn cứ Quyết định số 2855/QĐ – SYT ngày 09/9/2014 của Giám đốc Sở y tế 

TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

(lần đầu) theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế; 

Căn cứ Quyết định số 472/QĐ – SYT ngày 05/2/2016 của Giám đốc Sở y tế 

TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

(lần hai) theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế; 

Căn cứ Quyết định số 1491/QĐ – SYT ngày 22/8/2016 của Giám đốc Sở y tế 

TP.Hồ Chí Minh về việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

(lần ba) theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế; 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này là “Bảng giá Danh mục dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TT-BYT_BTC ngày 

29/10/2015 và Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 26/12/2014 của Bộ Y tế áp dụng 

tại Bệnh viện Nhi Đồng 2”, bao gồm 

 Phụ lục 1: Bảng giá dịch vụ khám bệnh 02 khoản 

 Phụ lục 2: Bảng giá dịch vụ ngày giường bệnh 08 khoản 



 Phụ lục 3: Bảng giá dịch vụ kỹ thuật tương đương mẫu 1   2455 khoản  

 Phụ lục 4: Bảng giá dịch vụ kỹ thuật tương đương mẫu 2 154 khoản    

Điều 2. Mức thu của của một số dịch vụ kỹ thuật không bao gồm tiền thuốc, vật tư 

tiêu hao, vật tư thay thế đặc thù có giá trị lớn đã được nêu tại cột ghi chú của TTLT 

số 37. 

 Mức giá thu các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Thông tư liên tịch số 

37/2015/TTLT – BYT – BTC tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã được Sở Y tế và Bảo 

hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh thống nhất làm cơ sở để thanh toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế. 

Điều 3. Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo TTLT số 37 và Thông tư số 

50 có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2016. 

Điều 4. Các ông (bà) trưởng phòng kế hoạch tổng hợp, Tài chính kế toán, Quản lý 

chất lượng và các khoa lâm sàng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. 

 
                                                                                                       
       Nơi nhận:  

- Như điều 3 
- Lưu VT                                                                                                           

 

 
                                                          

 


