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UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 2595 /SYT-KHNV
V/v Đề nghị góp ý hồ sơ tham
mưu UBND tỉnh ban hành
Quyết định sửa đổi, bổ sung một
số điều của Quyết định số
32/2019/QĐ-UBND của UBND
tỉnh.

Ninh Thuận, ngày 02 tháng 6 năm 2020

Kính gửi:
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
- Các Bệnh viện tuyến tỉnh, huyện.
Thực hiện Kế hoạch số 596/KH-UBND ngày 02/3/2020 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Thuận về việc Triển khai chuẩn bị nội dung các Nghị quyết trình
tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020; Công văn số 13/HĐND-VP
ngày 09/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc chấp thuận xây
dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh,
Sở Y tế dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định
số 32/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định 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
Ninh Thuận và dự thảo Tờ trình của Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo
Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND
ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Quy định 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 Ninh Thuận.
Sở Y tế xin gửi đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các Sở,
ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và cơ quan, đơn vị liên
quan tham gia đóng góp ý kiến; đồng thời đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông
đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh để người dân tham gia ý kiến. Dự
thảo các văn bản gồm có:
1. Dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số
32/2019/QĐ-UBND ngày 29/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định 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
Ninh Thuận.
2. Dự thảo Tờ trình của Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Quyết
định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND ngày
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29/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định 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 Ninh Thuận.
Kính đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các Sở, ban
ngành, đoàn thể cấp tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các bệnh viện quan
tâm góp ý và gửi ý kiến đóng góp bằng văn bản về Sở Y tế trước ngày
17/6/2020 để tổng hợp trình Sở Tư pháp thẩm định trước khi trình UBND tỉnh
xem xét theo quy định./.
(Gửi kèm theo dự thảo Tờ trình, dự thảo Quyết định).
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng của Sở;
- Bệnh viện đa khoa tỉnh;
- Website ngành Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTCTQT.
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