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QUYẾT ĐỊNH
Quản lý giá các loại dịch vụ khám, chữa bệnh và tiêm vaccin theo yêu cầu tại 

các cơ sở y tế công lập trên địa bàn thành phố Đà Nẵng
 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Giá ngày 26 tháng 4 năm 2002;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của 
Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 
12 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh 
Giá;

Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2008 của Bộ 
Tài chính Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 
năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá 
và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 
2003 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá;

Căn cứ Quyết định số 48/2010/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2010 của 
UBND thành phố Đà Nẵng ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 
các cơn quan đơn vị trong việc tham mưu cho UBND thành phố quản lý nhà nước 
về giá trên địa bàn;

Theo đề nghị của Sở Tài chính thành phố tại Công văn số 266/STC-GCS 
ngày 22 tháng 02 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 6111/1998/QĐ-UB ngày 29/10/1998 của 
UBND thành phố Đà Nẵng về việc Ban hành quy định về khám chữa bệnh theo yêu 



cầu tại Bệnh viện Đà Nẵng và Quyết định số 1398/QĐ-UB ngày 07/3/2003 của Chủ 
tịch UBND thành phố Đà Nẵng về phê duyệt giá tiêm chủng dịch vụ vaccin trên địa 
bàn thành phố Đà Nẵng; đồng thời, đưa giá dịch vụ khám, chữa bệnh và tiêm vaccin 
theo yêu cầu vào danh mục hàng hoá, dịch vụ thuộc diện kê khai giá.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế để hướng dẫn các cơ 
sở y tế trên địa bàn thành phố thực hiện việc kê khai giá và kiểm tra, quản lý giá kê 
khai theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thực hiện kể từ ngày 20 tháng 3 năm 
2011.

          Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc các Sở: Tài chính, Y 
tế, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng, Giám đốc Bệnh viện, Trung tâm Y tế các quận, 
huyện, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị liên quan căn cứ Quyết định này thực hiện./.
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