CÔNG BÁO/Số 63+64/Ngày 15-8-2012

45

ðiều 2. Bãi bỏ Phụ lục 2 về thu một phần viện phí theo mức tối ña của khung giá
ban hành ñối với các dịch vụ y tế quy ñịnh tại Thông tư số 14/TTLB-BYTBLðTBXH&BVG ngày 30 tháng 9 năm 1995 của liên bộ Bộ Y tế - Bộ Tài chính Bộ Lao ñộng - Thương binh và Xã hội - Ban Vật giá Chính phủ tại Quyết ñịnh số
286/Qð-UBND ngày 27 tháng 01 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
về việc ban hành bổ sung mức thu một phần viện phí và dịch vụ y tế.
ðiều 3.
- Giao Giám ñốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các ngành
có liên quan hướng dẫn các cơ sở khám, chữa bệnh do ñịa phương quản lý tổ chức
thực hiện theo ñúng quy ñịnh hiện hành; ñồng thời, thường xuyên thanh tra, kiểm tra
và ñôn ñốc các cơ sở nghiêm túc thực hiện.
- Thực hiện chính sách miễn hoặc giảm một phần viện phí cho các ñối tượng
theo Nghị ñịnh số 24/2006/Nð-CP ngày 06 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ sửa ñổi,
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 57/2002/Nð-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002
của Chính phủ quy ñịnh chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí và các văn bản
pháp luật khác có liên quan theo ñúng quy ñịnh hiện hành.
ðiều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám ñốc Sở Y tế,
Giám ñốc Sở Tài chính, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và thủ trưởng các ñơn vị
có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này kể từ ngày ký./.
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