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SỞ Y TẾ TỈNH BÌNH THUẬN 

Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận 

 

 

CỘNG  HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bắc Bình, ngày 01 thàng 01 năm 2022 

 

QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI  BỘ NĂM 2022 

(Ban hành kèm theo quyết định số: 29/QĐ-BVĐKKV ngày 12/01/2022 của       

Giám đốc bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận) 

 

MỤC ĐÍCH XÂY DỰNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ 

 

Tạo quyền chủ động trong việc quản lý và chi tiêu tài chính cho thủ trưởng 

đơn vị. 

Tạo quyền chủ động cho cán bộ, viên chức trong đơn vị hoàn thành nhiệm vụ 

được giao. 

Sử dụng tài sản đúng mục đích, có hiệu quả. 

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hợp lệ công bằng minh bạch trong các 

khoản chi. 

Công bằng trong đơn vị, khuyến khích tăng thu, tiết kiệm chi, thu hút và giữ 

được những người có năng lực trong đơn vị. 

  

 CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1:   Phạm vi áp dụng: 

Quy chế này được áp dụng thống nhất trong nội bộ đơn vị Bệnh viện ĐKKV 

Bắc Bình Thuận, là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, 

thực hiện công tác kiểm soát của Kho Bạc Nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên, cơ 

quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định. 

Điều 2:  Đối tượng áp dụng 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận được áp dụng 

thực hiện đối với tất cả công chức, viên chức người lao động trong bệnh viện, bao 

gồm cả hợp đồng ngắn hạn. 

Điều 3:  Những căn cứ pháp lý để xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ:  

- Bộ Luật Lao động số  45/2019/QH14 ngày 20/11/2019 

- Luật số 52/2019/QH14 ngày 25/11/2019 về việc sữa đổi bổ sung một số 

điều của luật cán bộ , công chức và luật viên chức; 
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- Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 ngày 20/11/2014; 

- Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; và Luật Bảo hiểm 

y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế số 25/2008/QH12; 

- Luật việc làm số 38/2013/QH13 ngày 16/11/2013; 

- Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 44/2013/QH13 ngày 

26/11/2013; 

- Luật đấu thầu số 43/2006/QH13 ngày 26/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

- Luật Quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14; 

- Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13 ngày 25/06/2015; 

- Nghị định số 91/2017/NĐ/CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ Quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật thi đua khen thưởng;. 

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ 

tiền lương đối với cán bộ, công chức và lực lượng vũ trang; 

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014  hướng dẫn  Luật đấu thầu số 

43/2013/QH13. 

- Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ 

cấp ưu đãi nghề đối với công chức, viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập 

và Thông tư liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC về việc hướng dẫn thực 

hiện Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ; 

- Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21/06/2021 của Chính phủ quy định về cơ 

chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

- Thông tư 38/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế về Hướng dẫn 

công tác thi đua khen thưởng trong ngành Y tế; 

- Thông  tư số 05/2005/TT –BNV ngày 05/01/2005 của Bộ nội vụ về việc 

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công 

chức, viên chức. 

- Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 31/07/2013 của Bộ Nội Vụ về hướng 

dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước thời 

hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

- Thông tư số 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 về Quy định chế độ công tác 

phí, chi tổ chức Hội nghị. 

- Nghị quyết 30/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bình Thuận về việc: Quy định mức chi công tác phí, chi tổ chức Hội nghị của 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh. 
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- Thông tư số 57/2014/TT/BTC ngày 06/5/2014 của Bộ tài chính về sửa đổi, 

bổ sung một số nội dung của thông tư số 141/2011/TT/BTC về chế độ thanh toán 

tiền nghỉ phép hàng năm đối với cán bộ, công chức,viên chức, lao động hợp đồng 

làm việc trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Thông tư sồ 58/2016/TT-BTC ngày 29/03/2016 Quy định chi tiết việc sử 

dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan 

nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội ... 

-Thông tư số 07/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 về Hướng dẫn chế độ phụ 

cấp độc hại, nguy hiểm đối với cán bộ công chức, viên chức; 

- Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 về Hướng dẫn thực 

hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người làm việc trong điều kiện có yếu 

tố nguy hiểm, độc hại; 

- Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế về quy định 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 

2018 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định  thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp 

dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; 

- Thông tư số 71/2018/TT-BTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính  quy định 

chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước. 

- Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng chính phủ 

về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, 

người lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch và 

Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 

26/02/2014 hướng dẫn một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg; 

- Quyết định số 17/2019/QĐ-TTg ngày 08 tháng 04 năm 2019 của Chính phủ 

về một số gói thầu, nội dung mua sắm duy trì hoạt động thường xuyên được áp 

dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt. 

- Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của 

UBND  tỉnh Bình Thuận về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự 

nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2020-2022. 

- Quyết định số  3479/QĐ-UBND ngày  28 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình 

Thuận năm 2022. 

- Quyết định số  1822/QĐ-SYT ngày  28 tháng 12 năm 2021 của Giám đốc 

Sở Y tế tỉnh Bình Thuận về việc giao dự toán thu ngân sách nhà nước  năm 2022. 

- Quyết định số 3707/QĐ-UBND  ngày 31/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc  phân bổ biên chế công chức, người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà 

nước, biên chế trong các tổ chức hội năm 2022. (34 người). 
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- Quyết định số 3561/QĐ-UBND  ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về việc  phê duyệt số lượng người làm việc hưởng lương từ  nguồn thu sự nghiệp 

trong đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022. (285 người). 

- Quyết định số 3560/QĐ-UBND  ngày 20/12/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

về giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000NĐ-CP và Nghị định  số 

161/2018/NĐ-CP năm 2022. (35 người). 
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 CHƯƠNG I 

QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1:   Phạm vi áp dụng: 

Quy chế này  được áp dụng thống nhất trong nội bộ đơn vị Bệnh viện ĐKKV 

Bắc Bình Thuận, là căn cứ để quản lý, thanh toán các khoản chi tiêu trong đơn vị, 

thực hiện công  tác kiểm soát của Kho Bạc Nhà nước, cơ quan quản lý cấp trên, cơ 

quan tài chính và các cơ quan thanh tra, kiểm toán theo quy định. 

Điều 2:  Đối tượng áp dụng: 

Quy chế chi tiêu nội bộ của Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận được áp dụng 

thực hiện đối với tất cả viên chức  theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 

21/06/2021 của Chính phủ quy định về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp 

công lập;  

Điều 3: Phân loại mức tự chủ tài chính:  

Việc phân loại mức tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp c6ng được quy 

định tại Mục 3- Điều 9 và Điều 10- NĐ 60/2021/NĐ-CP như sau: 

 “Đơn vị sự nghiệp công tự bảo đảm một phần chi thường xuyên (sau đây gọi 

là đơn vị nhóm 3) là đơn vị có mức tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên xác định 

theo phương án quy định tại Điều 10 Nghị định này từ 10% đến dưới 100%, được 

Nhà nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo giá chưa 

tính đủ chi phí và được phân loại như sau: 

a) Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên; 

b) Đơn vị tự bảo đảm từ 30% đến dưới 70% chi thường xuyên; 

c) Đơn vị tự bảo đảm từ 10% đến dưới 30% chi thường xuyên.”. 

 Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ để chi 

thường xuyên: Kinh phí cung cấp hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; Nguồn thu từ 

hoạt động sự nghiệp; Nguồn thu phí, lệ phí được để lại; Nguồn thu khác theo quy 

định của pháp luật (Nếu có). 

Điều 10. Xác định mức tự bảo đảm chi thường xuyên 

1. Công thức xác định 

Mức tự bảo đảm chi thường 

xuyên (%) 
= 

A 
x 100% 

B 

Trong đó: 

a) A gồm các khoản thu quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 

3, khoản 5 Điều 11; điểm a, điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 5 Điều 15; 

khoản 2 Điều 19 của Nghị định này. Trong đó, đối với khoản thu quy định tại điểm 

b khoản 2 Điều 11; điểm b khoản 2 Điều 15 và khoản 2 Điều 19 chỉ xác định chênh 
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lệch thu lớn hơn chi (sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ với Nhà nước); khoản thu 

tại khoản 3 Điều 11 và khoản 3 Điều 15 không tính khoản chi nhiệm vụ không 

thường xuyên. 

b) B gồm các khoản chi quy định tại Điều 12, Điều 16, Điều 20 của Nghị 

định này; không bao gồm các khoản chi thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công 

không sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 6 Nghị định này. 

2. Giá trị A và B quy định tại khoản 1 Điều này được tính trên cơ sở dự toán 

thu, chi tại năm đơn vị xây dựng phương án tự chủ tài chính để trình cấp có thẩm 

quyền. 

Đơn vị được chủ động sử dụng các nguồn tài chính giao tự chủ để chi thường 

xuyên: Kinh phí cung cấp hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; Nguồn thu từ hoạt 

động sự nghiệp; Nguồn thu phí, lệ phí được để lại; Nguồn thu khác theo quy định 

của pháp luật (Nếu có)”. 

Theo Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2021 của UBND  

tỉnh Bình Thuận về việc giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công 

lập trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2020-2022. Bệnh viện là đơn vị sự nghiệp công tự 

đảm bảo một phần chi thường xuyên (gọi là đơn vị nhóm 3); Mục a. Đơn vị tự bảo 

đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên; 

Do đó  Bệnh viện thực hiện tự chủ tài chính theo Mục II. Điều 15, Điều 16, 

Điều 17 và Điều 18 –NĐ 60/2021/NĐ-CP.  
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CHƯƠNG II 

NGUỒN THU – QUY ĐỊNH CỤ THỂ  NỘI DUNG CHI 

 

Điều 4: Nguồn  tài chính của đơn vị:  

Theo Điều 15 -  Nghị định 60/2021/NĐ-CP: 

1. Nguồn ngân sách nhà nước 

a) Kinh phí cung cấp hoạt động dịch vụ sự nghiệp công thuộc danh mục dịch 

vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, bao gồm cả nguồn ngân sách nhà 

nước đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo quy định; 

b) Kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ 

khi được cơ quan có thẩm quyền tuyển chọn hoặc giao trực tiếp theo quy định của 

pháp luật về khoa học và công nghệ; 

c) Kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên sau khi đơn vị đã sử dụng nguồn thu sự 

nghiệp và nguồn thu phí được để lại chi để thực hiện nhiệm vụ, cung ứng dịch vụ 

sự nghiệp công thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà 

nước nhưng chưa bảo đảm chi thường xuyên; 

d) Kinh phí chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ Nhà nước giao (nếu 

có): Kinh phí thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; kinh phí vốn đối ứng 

thực hiện các dự án có nguồn vốn nước ngoài theo quyết định của cấp có thẩm 

quyền; kinh phí thực hiện nhiệm vụ được cơ quan có thẩm quyền giao; kinh phí 

được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao cho đơn vị sự nghiệp công để thực 

hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong 

trường hợp chưa có định mức kinh tế - kỹ thuật và đơn giá để đặt hàng; kinh phí 

thực hiện tinh giản biên chế; kinh phí đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức theo đề 

án được duyệt; 

đ) Vốn đầu tư phát triển của dự án đầu tư xây dựng cơ bản được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật đầu tư công. 

2. Nguồn thu hoạt động sự nghiệp 

a)Thu từ hoạt động dịch vụ sự nghiệp công; (Thu dịch vụ khám bệnh chữa 

bệnh): 

Thực hiện theo thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/07/2019 của Bộ Y tế 

về quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2018/TT-BYT ngày 30 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ y tế quy định  thống nhất giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và 

hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số 

trường hợp; Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND ngày 11/6/2020 về Quy định giá 

dịch vụ khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ BHYT trong các 
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cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập trên địa bản tỉnh Bình Thuận; Và các văn bản 

khác (Nếu có). 

- Thu từ Quỹ khám chữa bệnh BHYT do Bảo hiểm xã hội thanh toán: Theo 

quyết định của UBND tỉnh giao quỹ khám bệnh chữa bệnh từ đầu năm. 

- Thu dịch vụ y tế trực tiếp từ người bệnh 

- Thu khám sức khỏe, kết quả cận lâm sàng. 

b) Thu từ hoạt động sản xuất, kinh doanh; hoạt động liên doanh, liên kết với 

các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định của pháp luật và được cơ quan có thẩm 

quyền phê duyệt đề án phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị sự nghiệp 

công; 

- Thu dịch vụ chuyển viện 

- Bán quầy thuốc 170. 

c) Thu từ cho thuê tài sản công: Đơn vị thực hiện đầy đủ quy định của pháp 

luật về quản lý, sử dụng tài sản công và phải được cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt đề án cho thuê tài sản công. 

- Thu mặt bằng giữ xe, bãi đậu xe, căn tin (Đã có đề án) 

3. Nguồn thu phí được để lại đơn vị sự nghiệp công để chi theo quy định của 

pháp luật về phí, lệ phí. (Chưa có) 

4. Nguồn vốn vay của đơn vị; nguồn viện trợ, tài trợ theo quy định của pháp 

luật. 

5. Nguồn thu khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

- Thu bán Hồ sơ thầu; 

- Thu từ các công ty hỗ trợ, thu hướng dẫn y sinh thực tập… 

Các khoản thu phát sinh khác ngoài các nội dung thu nêu trên Ban Giám đốc 

sẽ bàn bạc thống nhất và đề ra mức thu tạm thời trên cơ sở phê chuẩn bằng Quyết 

định để làm căn cứ thực hiện. 

Các khoản thu đều được thống nhất quản lý thông qua chứng từ kế toán và 

được theo dõi trên sổ sách kế toán. Nghiêm cấm các khoa, phòng tự thu tiền dưới 

mọi hình thức. 

Theo Nghị định 60/2021/NĐ-CP quy định về dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước như sau: 

”Điều 4. Dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

1. Ngân sách nhà nước chuyển từ hỗ trợ cho các đơn vị sự nghiệp công sang 

hỗ trợ trực tiếp cho đối tượng người nghèo, đối tượng chính sách khi sử dụng dịch 

vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu; chuyển từ hỗ trợ theo cơ chế Cấp phát bình 

quân sang cơ chế Nhà nước đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp 

công căn cứ vào chất lượng đầu ra hoặc đấu thầu cung cấp dịch vụ sự nghiệp công. 
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Việc bố trí ngân sách nhà nước để thực hiện các dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo phân cấp hiện hành của pháp luật về ngân 

sách nhà nước, phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách nhà nước và lộ trình 

điều chỉnh tính đủ các chi phí hình thành giá dịch vụ theo quy định của cơ quan có 

thẩm quyền. 

2. Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

a) Các dịch vụ công cơ bản, thiết yếu theo quy định của pháp luật chuyên 

ngành và pháp luật về ngân sách nhà nước, gồm: Các dịch vụ giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông; y tế dự phòng, y tế cơ sở, bệnh viện ở vùng khó khăn, biên 

giới, hải đảo; khám, chữa các bệnh phong, lao, tâm thần; nghiên cứu khoa học cơ 

bản; văn hóa, nghệ thuật dân gian truyền thống, đào tạo huấn luyện vận động viên, 

huấn luyện viên thể thao quốc gia; chăm sóc người có công và bảo trợ xã hội và các 

dịch vụ thuộc danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo 

các lĩnh vực quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này. 

b) Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (sau đây gọi là các 

bộ, cơ quan trung ương); Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 

(sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tiếp tục thực hiện danh mục dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền ban hành 

trong trường hợp danh mục hiện hành phù hợp với quy định tại điểm a khoản này; 

đồng thời, rà soát để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. 

3. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành danh mục chi tiết dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

Căn cứ quy định của pháp luật chuyên ngành và quy định tại Nghị định này, 

các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện như sau: 

a) Các bộ, cơ quan trung ương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơ 

quan có liên quan trình Thủ tướng Chính phủ quyết định sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi 

quản lý; 

b) Cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh để trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh sửa đổi, bổ sung hoặc ban 

hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước theo phân cấp 

thuộc phạm vi quản lý của địa phương và phù hợp với khả năng ngân sách của địa 

phương, gửi Bộ Tài chính và các Bộ quản lý ngành, lĩnh vực để giám sát trong quá 

trình thực hiện. 

Điều 5. Giá, phí dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

1. Giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước được xác định 

theo quy định của pháp luật về giá, định mức kinh tế-kỹ thuật, định mức chi phí do 

cơ quan có thẩm quyền ban hành và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử 

dụng ngân sách nhà nước quy định tại khoản 3 Điều này, trong đó: 
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a) Chi phí tiền lương trong giá dịch vụ sự nghiệp công tính theo mức lương 

cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và 

các khoản phụ cấp lương theo chế độ quy định đối với đơn vị sự nghiệp công hoặc 

tính theo mức lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và các khoản đóng 

góp theo tiền lương theo quy định của Nhà nước; định mức lao động do các bộ, cơ 

quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành theo thẩm quyền. 

b) Trích khấu hao tài sản cố định theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công và lộ trình kết cấu chi phí khấu hao vào giá dịch vụ sự nghiệp công do 

cấp có thẩm quyền quy định. 

2. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền chưa ban hành định mức kinh tế - kỹ 

thuật, định mức chi phí, giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

được xác định theo quy định của pháp luật về giá hoặc mức bình quân chi phí hợp 

lý, hợp lệ thực hiện của 03 năm trước liền kề. 

3. Lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước 

a) Đến hết năm 2021, cơ bản hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp 

công (tính đủ chi phí tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài 

sản cố định, chi phí khác theo quy định của pháp luật về giá). Trường hợp do khó 

khăn khách quan cần xây dựng lộ trình khác, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban 

nhân dân cấp tỉnh chủ trì, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định, sau khi 

có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính. 

Riêng đối với giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh công lập; giá dịch vụ giáo dục đào tạo và giáo dục nghề nghiệp tại cơ sở giáo 

dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp công lập: Trường hợp không thực hiện được lộ 

trình quy định tại điểm a khoản này, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội chủ trì, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trình cấp có 

thẩm quyền xem xét, quyết định, sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Tài chính. 

b) Đối với dịch vụ sự nghiệp công đang được Nhà nước đặt hàng theo giá 

tính đủ chi phí thì tiếp tục thực hiện theo giá tính đủ chi phí. 

4. Phương pháp định giá và cơ quan có thẩm quyền định giá dịch vụ sự 

nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định pháp luật về giá. 

Căn cứ quy định pháp luật về giá và lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công 

quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này, căn cứ khả năng cân đối ngân 

sách nhà nước và mặt bằng giá thị trường, tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời 

kỳ, các bộ, cơ quan trung ương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể giá dịch 

vụ sự nghiệp công theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành. 

Đơn vị sự nghiệp công quyết định mức giá cụ thể cho từng loại dịch vụ đảm 

bảo trong phạm vi khung giá, mức giá dịch vụ sự nghiệp công do cơ quan nhà nước 

có thẩm quyền quy định. Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định cụ 

thể giá dịch vụ sự nghiệp công, đơn vị sự nghiệp công thực hiện thu theo mức giá 

quy định”. 
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Điều 5: Chi thường xuyên giao tự chủ: 

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ:  Điều 16- NĐ 60/2021-NĐ-CP quy định: 

Căn cứ vào nhiệm vụ được giao và khả năng nguồn tài chính quy định tại 

điểm a, điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 3 (phần được để lại để chi thường xuyên 

phục vụ công tác thu phí) và khoản 5 Điều 15 này, đơn vị sự nghiệp công được tự 

chủ quyết định các nội dung chi như sau:  

1. Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương 

a) Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành chế độ tiền lương theo Nghị 

quyết số 27-NQ/TW, đơn vị sự nghiệp công áp dụng chế độ tiền lương theo mức 

lương cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền 

lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công; 

chi tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có). 

Kể từ thời điểm chế độ tiền lương do Chính phủ quy định theo Nghị quyết 

số 27-NQ/TW có hiệu lực thi hành, đơn vị sự nghiệp công áp dụng chế độ tiền 

lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và các khoản đóng góp theo tiền 

lương theo quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công; chi tiền công 

theo hợp đồng vụ việc (nếu có). 

b) Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương 

Khi Nhà nước điều chỉnh chính sách tiền lương, đơn vị sự nghiệp công tiếp 

tục sử dụng tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ (riêng đơn vị sự nghiệp 

công trong lĩnh vực y tế - dân số sử dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí đã 

kết cấu vào giá dịch vụ), tiết kiệm 10% chi thường xuyên nguồn ngân sách tăng 

thêm hằng năm và sắp xếp từ nguồn dự toán ngân sách nhà nước được giao để bảo 

đảm nguồn thực hiện cải cách chính sách tiền lương. Ngân sách nhà nước chỉ cấp 

bổ sung sau khi đơn vị sử dụng hết Quỹ bổ sung thu nhập và nguồn trích lập cải 

cách tiền lương. 

c) Chi tiền thưởng: Thực hiện theo chế độ tiền lương do Chính phủ quy định 

theo Nghị quyết số 27-NQ/TW. 

2. Chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực hiện 

nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Căn cứ yêu cầu thực tế, mức giá thực tế trên 

thị trường và dự toán ngân sách nhà nước giao, khả năng tài chính, đơn vị được 

quyết định mức chi cụ thể tương xứng với nhiệm vụ được giao và phải quy định 

trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

3. Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý 

a) Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên 

Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, căn cứ yêu cầu thực tế, mức giá thực tế trên thị trường và khả 
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năng tài chính, đơn vị được quyết định mức chi cao hơn (trong trường hợp đơn vị 

chi từ nguồn thu sự nghiệp, không phải nguồn ngân sách nhà nước) hoặc bằng hoặc 

thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy định trong 

quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng dịch 

vụ theo quy định Nhà nước. 

Đối với các nội dung chi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 

định, căn cứ tình hình thực tế, đơn vị sự nghiệp công xây dựng mức chi cho phù 

hợp với nguồn tài chính của đơn vị và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của 

đơn vị. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công phải chịu trách nhiệm về quyết định của 

mình. 

4. Chi phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí theo quy định 

của pháp luật phí, lệ phí; chi cho các hoạt động dịch vụ. 

5. Trích lập các khoản dự phòng đối với các hoạt động sản xuất kinh doanh, 

liên doanh liên kết và dịch vụ khác theo quy định đối với doanh nghiệp, trừ trường 

hợp pháp luật chuyên ngành có quy định thành lập các quỹ đặc thù để xử lý rủi ro 

(nếu có). 

6. Chi trả lãi tiền vay (nếu có). 

7. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật (nếu có). 

II. QUY ĐỊNH THỰC HIỆN: 

1. Chi tiền lương và các khoản đóng góp theo tiền lương: 

  - Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành chế độ tiền lương theo Nghị 

quyết số 27-NQ/TW, đơn vị sự nghiệp công áp dụng chế độ tiền lương theo mức 

lương cơ sở, hệ số tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền 

lương và các khoản phụ cấp do Nhà nước quy định đối với đơn vị sự nghiệp công; 

chi tiền công theo hợp đồng vụ việc (nếu có). 

- Kể từ thời điểm chế độ tiền lương do Chính phủ quy định theo Nghị quyết 

số 27-NQ/TW có hiệu lực thi hành, đơn vị sự nghiệp công áp dụng chế độ tiền 

lương theo vị trí việc làm, chức danh, chức vụ và các khoản đóng góp theo tiền 

lương theo quy định của Nhà nước đối với đơn vị sự nghiệp công; chi tiền công 

theo hợp đồng vụ việc (nếu có). 

Phần này giao phòng Tổ chức cán bộ xây dựng, khi  Nghị quyết số 27-

NQ/TW có hiệu lực thi hành thì bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2022. 

- Thời gian làm việc và thời giờ nghỉ ngơi thực hiện theo Luật Lao động ban 

hành ngày 20/11/2019. Mức quy định cho cán bộ viên chức 8 giờ/ngày, riêng các 

khoa làm việc trong điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại nguy hiểm 

được rút ngắn từ 1-2 giờ theo danh mục nghề công việc tại Quyết định hiện hành 

của Bộ lao động Thương binh xã hội và những quy định có liên quan. 
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- Tất cả công chức, viên chức, người lao động trong Bệnh viện được chi trả 

lương theo hệ số hiện hưởng và mức lương cơ sở theo quy định của Nhà nước tại 

từng thời điểm, được thanh toán lương 01 lần từ ngày 10 đến ngày 15 hàng tháng, 

căn cứ vào ngày công làm việc, nếu người lao động nghỉ việc riêng không có lý do 

sẽ không được hưởng lương.  

- Công chức, viên chức, người lao động được nâng lương, nâng ngạch theo 

quy định nhưng Quyết định của cấp có thẩm quyền có sau thời điểm nâng lương sẽ 

được truy lĩnh (không truy lĩnh các khoản lương thu nhập tăng thêm).  

- Công chức, viên chức, người lao động  nghỉ ốm đau, thai sản do Bảo hiểm xã 

hội chi trả theo quy định hiện hành. 

- Công chức, viên chức, người lao động đi học liên tục trên 01 tháng được chi 

trả các khoản phụ cấp theo quy định hiện hành.  

      1.1.  Lương biên chế: 

Được chi từ nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước cấp và nguồn thu hoạt động 

sự nghiệp của đơn vị. Chi tiền lương ngạch bậc, phụ cấp chức vụ và phụ cấp thâm 

niên vượt khung trên cơ sở hệ số lương và phụ cấp thực tế cá nhân được hưởng 

nhân với hệ số mức lương cơ sở do Nhà nước quy định theo từng thời điểm. 

- Căn cứ bảng lương của đơn vị đã được Sở Nội vụ phê duyệt. 

- Căn cứ Nghị định 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ về hợp đồng lao động. 

- Nguyên tắc chung: Cân đối từ nguồn thu được từ hoạt động cung cấp dịch vụ 

y tế và ngân sách cấp (nếu có) đảm bảo lương cơ sở do Nhà nước quy định trong 

biên chế và lao động hợp đồng từ một năm trở lên cụ thể: 

 

   

1.2. Tiền công hợp đồng: 

- Tiền công trả cho lao động hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ- CP ngày 

17/11/2000 trả, theo quy định của Nhà nước. 

- Căn cứ nhu cầu thực tế, Bệnh viện ký kết hợp đồng lao động để đáp ứng 

công việc (không vượt quá quy định cấp trên giao). 

- Trong thời gian hợp đồng, nếu người lao động không đáp ứng được yêu cầu 

công việc đã thỏa thuận thì Bệnh viện sẽ cắt hợp đồng. 

- Tùy theo vị trí làm việc mà ký hợp đồng ngắn hạn hoặc dài hạn (từ 03 tháng 

trở lên) 

- Tiền công hợp đồng trả theo tháng, lao động hợp đồng từ 01 tháng trở lên 

đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định hiện hành, mức khởi điểm như sau: 

Tiền lương cá nhân  = Lương cơ sở  x  ∑ (Hệ số lương + hệ số phụ cấp khác) 
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+ Hưởng 100% của Bậc 1 theo hệ số lương của chức danh nghề nghiệp tương 

ứng với công việc: Hộ lý, bảo vệ, lái xe, lao động phổ thông khác (không qua thời 

gian tập sự). 

+ Hưởng 85% của bậc 1 theo hệ số lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng 

với trình độ chuyên môn trong thời gian: 02 tháng đối với trình độ, đại học, cao 

đẳng, trung cấp; sau đó hưởng 100% của bậc 1 theo hệ số lương của chức danh nghề 

nghiệp tương ứng với trình độ chuyên môn và thực hiện chế độ nâng lương theo 

Nghị định 204/2004/NĐ-CP.   

Mức hưởng trên được thỏa thuận trong Hợp đồng lao động. 

* Chính sách thu hút nhân lực: Theo quy định của Nhà nước.  

1.3. Các khoản phụ cấp: 

Chi theo quy định hiện hành của Chính phủ và thông tư hướng dẫn của Liên 

Bộ và một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao 

động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phòng chống dịch trên cơ sở quy định 

cụ thể về mức hưởng của Bệnh viện cho từng khu vực, từng đối tượng cụ thể và có 

sự quản lý giám sát chặt chẽ số ca, số ngày thực tế. 

1.3.1. Phụ cấp chức vụ 

Thực hiện đối với Ban Giám đốc, Trưởng khoa/phòng, Phó khoa,phòng, Điều 

Dưỡng trưởng, Nữ hộ sinh trưởng, Kỹ thuật viên trưởng khoa theo thông tư số 

23/2005/TT-BYT ngày 25/8/2005 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn xếp hạng các đơn 

vị sự nghiệp y tế.  

Lãnh đạo khoa phòng phụ trách công tác quản lý, điều hành khoa, phòng khi 

chưa có bổ nhiệm trưởng khoa, phó khoa, phòng thì được hưởng phụ cấp như 

trưởng phó khoa, phòng.  

Riêng phụ cấp chức vụ nếu đi học trên 3 tháng thì không được hưởng. 

1.3.2. Phụ cấp trách nhiệm công việc 

Căn cứ Thông tư số 05/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ ngày 05/01/2005 về việc 

hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với công chức, viên 

chức và người lao động. 

Phụ cấp trách nhiệm hưởng theo ngày công thực làm. 

1.3.3. Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (theo hệ số lương) 

Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 05/01/2005 về 

việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với công chức, 

viên chức và người lao động; công văn số 6608/BYT-TCCB của Bộ Y tế ngày 

12/8/2005 về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với 

công chức, viên chức và người lao động Ngành Y tế. 



 15 

Căn cứ công văn số 2939/BNV-TL của Bộ Nội vụ về việc chế độ phụ cấp độc 

hại, nguy hiểm đối với công chức, viên chức và người lao động ngành lưu trữ (kho 

hồ sơ bệnh án: 01 xuất).  

1.3.4. Phụ cấp thâm niên vượt khung: 

Căn cứ Thông tư số  04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội Vụ về 

việc Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, 

công chức, viên chức. 

1.3.5.  Phụ cấp độc hại, nguy hiểm (theo hiện vật):  

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 hướng dẫn thực 

hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều 

kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại. 

Số TT Khoa phòng 
Tổng số 

xuất 

Mức 

hưởng 

Định mức 

cho 01 xuất 

1 Khoa Chuẩn đoán hình ảnh 7 Mức 4 25,000 

2 Khoa cấp cứu 22 Mức 2 15,000 

3 

BS trực cấp cứu(Bổ sung 01 xuất 

bác sỹ khoa ngoại trực cấp cứu) 5 Mức 2 15,000 

4 Khoa xét nghiệm 

Cả khoa (trừ 

hộ lý) Mức 2 15,000 

5 Khoa nhiễm 

Cả khoa (trừ 

hộ lý) Mức 2 15,000 

6 BS khám da liễu –Điều Dưỡng 2 Mức 2 15,000 

7 ĐD phòng khám phổi 1 Mức 2 15,000 

8 BS điều trị bỏng khoa ngoại 1 Mức 2 15,000 

9 ĐD CS bỏng khoa ngoại 1 Mức 2 15,000 

10 Khoa gây mê 

Cả khoa (trừ 

hộ lý) Mức 2 15,000 

11 

Khoa sản (01 Bác sỹ, 01Điều 

Dưỡng) 02 Mức 2 15,000 
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12 

Khoa LCK (01 Bác sỹ, 01Điều 

Dưỡng trực thường trú) 02 Mức 2 15,000 

13 

Khoa Nhi (02 Bác sỹ, 01Điều 

Dưỡng) 03 Mức 2 15,000 

14 

Khoa Nội (01 Bác sỹ, 01Điều 

Dưỡng) 02 Mức 2 15,000 

15 

Phòng KHTH (01Lưu trữ 

HSBA) 01 Mức 2 15,000 

16 

Khoa KSNK (Làm công tác môi 

trường) 01 Mức 2 15,000 

17 

Khoa KSNK (bộ phận hấp sấy 

tiệt trùng) 03   Mức 1 10.000 

18 

Phòng HCQT (KTV bảo trì trang 

thiết bị y tế) 02 Mức 2 15,000 

19 

Phòng HCQT, Vận hành hệ 

thống xử lý nước thải (Tổ điện) 
02 Mức 2 15.000 

20 

Phòng HCQT (Lái xe thu rác 

cụm) khi nào triển khai mới 

hưởng, dựa theo thực tế ngày đi 

thu gom rác 

01 

Mức 1 10,000 

21 

Hộ lý các khoa, Y công, Nhân 

viên nhà xác kiêm công tác Y 

công 31 Mức 1 10,000 

Phụ cấp độc hại hiện vật không cấp bằng tiền mà hàng năm Phòng HCQT chủ 

trì phối hợp Phòng TCCB, Phòng TCKT tổ chức mua hiện vật về phát cho cán bộ 

viên chức và người lao động hưởng theo quy định, thông qua hình thức đấu thầu. 

1.3.6 Phụ cấp ưu đãi nghề: 

Căn cứ Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ và 

Thông tư Liên tịch số 02/2012/TTLT-BYT-BNV-BTC ngày 19/01/2012 của liên 

Bộ Y tế, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quy định chế độ phụ cấp ưu 
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đãi theo nghề đối với công chức, viên chức và người lao động công tác tại cơ sở y 

tế công lập).  

Nhân viên hợp đồng mang mã ngạch y hưởng phụ cấp ưu đãi nghề theo khoa, 

phòng công tác. 

Mức Phụ cấp Đối tượng được hưởng 

70% 
1. Xét nghiệm 2 xuất XN HIV/AIDS 

2. Khoa Nhiễm 3 xuất  

60% 

3. Khoa hồi sức cấp cứu trừ bộ phận thận nhân tạo 

4. Khoa nhiễm 6 xuất  

5. Xét nghiệm 1 xuất XN bệnh truyền nhiễm 

6. Khoa Nhi 3 xuất bệnh nhân truyền nhiễm :01 Bác sỹ, 02 Điều 

Dưỡng. 

50% 

7. Khoa nhi số còn lại 

8. Khoa ngoại 2 xuất 

9.Khoa hồi sức cấp cứu bộ phận thận nhân tạo 

9. Bàn khám da liễu 1 xuất 

10. Khoa Gây mê hồi sức  

40% 

11. Khoa Khám bệnh 

12. Khoa Dinh dưỡng 

13.Khoa Nội 

14. Khoa Ngoại số còn lại 

15. Khoa Sản 

16. Khoa Liên chuyên khoa 

17. Khoa YHCT 

18. Khoa Dược 

19. Khoa Xét nghiệm 

20. Khoa Chuẩn đoán hình ảnh 

21. Khoa kiểm soát nhiễm khuẩn 

22. Phòng Điều dưỡng 

23. Phòng Kế hoạch tổng hợp  01xuất (01 bác sỹ, tham gia điều động 
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khám bệnh tại khoa khám, hội chẩn, trực lãnh đạo). 

24. Ban Giám đốc trực lãnh đạo : Tham gia hội chẩn, trực lãnh đạo. 

25.Phòng HCQT: 02 xuất  (02 kỹ thuật viên bảo trì trang thiết bị y tế,  

 

1.3.7. Phụ cấp thường trực:  

Căn cứ Quyết định 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng chính phủ 

về quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người 

lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch; Bệnh viện hỗ 

trợ thêm quy định, mức chi như sau: 

Loại thường 

trực 

Đối tượng trực Ngày 

thường 

(đồng) 

Thứ 7, chủ 

nhật 

(đồng) 

Lễ, tết 

(đồng) 

1. Trực 24/24 

- BS trực Khoa HSCC; 

GMHS. 

 

- Các khoa phòng còn lại; 

Trực lãnh đạo. 

 

175.500 

 

 

117.000 

243.000 

 

 

162.000 

2. Trực 24/24 

- Khoa  GMHS; 

 

- BS trực Sản, BS trực  

Ngoại. 

135.000 

 

 90.000 

  

3. Trực 12/24 

- ĐD Khoa HSCC.  

 

- Các khoa, phòng còn lại. 

67.500 

 

45.000 

87.750 

 

58.500 

121.500 

 

81.000 

4. Trực 16/24 

- Khoa GMHS; BS trực 

HSCC. 

 

- Các khoa phòng còn lại; 

Trực lãnh đạo. 

101.250 

 

 

67.500 

  

 

- Hỗ trợ tiền ăn:  Người lao động thường trực 24/24 giờ  được hưởng 15.000 

đồng/ người/ phiên trực. 

* Chế độ nghỉ bù sau phiên trực: 

+ Thường trực 24/24 giờ vào ngày thường, ngày nghỉ hằng tuần được nghỉ 

bù 01 ngày. 



 19 

+ Thường trực 24/24 giờ vào ngày lễ, tết được nghỉ bù 02 ngày. 

+ Thường trực theo ca 12/24 giờ hoặc ca 16/24 giờ được nghỉ ít nhất 12 giờ 

tiếp theo. 

Ngày bù các khoa sắp xếp bố trí cho nhân viên nghỉ bù, nhưng vẫn phải đảm 

bảo nhân lực làm việc. 

1.3.8. Làm đêm, thêm giờ: 

* Quy định làm đêm, thêm giờ: 

Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm 

việc bình thường trong 1 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì 

tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không qua 12 giờ trong 01 

ngày, không quá 30 giờ trong 01 tháng và không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một 

số trường hợp đặc biệt do chính phủ quy định 300 giờ/năm. 

Quy định đối với làm thêm giờ cho từng công việc cụ thể như sau: 

1. Bác sỹ trực cột 1 tại Khoa HSCC mời đột xuất, bác sỹ hỗ trợ mổ cấp cứu, 

bác sỹ trực không ra trực được phải làm việc vào buổi sáng ngày hôm sau thì tính 

tiền thêm giờ. Đối với bác sỹ  mời đột xuất, bác sỹ hỗ trợ mổ cấp cứu, điều dưỡng 

phiên trực Khoa HSCC có nhiệm vụ ghi chép cụ thể ngày giờ, tên họ người được 

mời  để làm căn cứ tính thêm giờ. Đối với trường hợp bác sỹ không ra trực được 

vào buổi sáng ngày hôm sau, Khoa có trách nhiệm làm tờ trình, Phòng KHTH kiểm 

tra lại, tham mưu, trình lãnh đạo ký.  

2.Đối với Bộ phận quản trị mạng, lái xe chuyển viện, sửa chữa điện, nước;… 

để phục vụ công tác chuyên môn phải làm thêm giờ. điều dưỡng phiên trực Khoa 

HSCC có nhiệm vụ ghi chép cụ thể ngày giờ, tên họ và phải ký xác nhận của bác sỹ 

cột 1 vào sổ theo dõi làm thêm giờ tại Khoa HSCC. 

3. Đối với các phòng chức năng khi làm thêm giờ, trong trường hợp công 

văn báo cáo gấp trong giở hành chính làm không kịp, làm tờ trình lãnh đạo phê 

duyệt và khi đến bệnh viện làm thêm giờ  phải có ghi vào sổ tại khoa HSCC, xác 

nhận của bác sỹ trực cột 01 tại khoa HSCC với ngày, giờ  của người làm thêm giờ. 

4. Riêng đối với khoa Dược phải kiểm kê hàng tháng thì  khoa Dược bố trí 

lịch kiểm kê trong giờ hành chính. Trường hợp phải kiểm kê ngoài giờ khoa Dược 

phải lập danh sách  số người đi kiểm kê ghi rõ thời gian kiểm kê để trình lãnh đạo 

phê duyệt. 

5. Đối với nhân viên y công Khoa KSNK, Trưởng khoa phải xây dựng kế 

hoạch nội dung công việc hàng tháng rõ ràng làm thêm giờ trình lãnh đạo phê duyệt 

: 
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- Đối với nhân viên trông coi nhà đại thể được hưởng phụ cấp theo chức 

danh nên không được tính ngoài giờ khi có lưu xác và khoa sắp xếp cho nhân viên 

đó nghỉ bù vào ngày hôm sau  (Tùy theo thời gian). 

- Việc chuyển xác về nhà do lái xe chịu trách nhiệm vận chuyển, trong 

trường hợp người nhà yêu cầu hỗ trợ thêm thì giữa người nhà và nhân viên nhà xác 

thỏa thuận chi phí (nếu có), cá nhân đi tự sắp xếp ngày giờ công của mình và phải 

báo cáo trưởng khoa. 

- Đối với trường hợp xác không có thân nhân, vô gia cư, nhân viên đưa đi 

mai táng thì được tính công tác phí theo quy định. 

6. Đối với các khoa lâm sàng  khi có bệnh đông vào các ngày nghỉ thứ bảy, 

Chủ nhật, Điều Dưỡng trưởng khoa xin ý kiến lãnh đạo phê duyệt và báo kết quả về 

phòng TCCB theo dõi chấm công, Điều Dưỡng viên phân công lên hỗ trợ thì khoa 

sắp xếp trả bù lại cho Điều Dưỡng viên vào ngày hôm sau (Tùy theo thời gian) 

7. Phòng KHTH có trách nhiệm kiểm tra sổ theo dõi tại khoa HSCC và bảng 

chấm công thêm giờ hàng tháng tại Khoa, Phòng để tổng hợp  kết thêm giờ  hàng 

tháng, chuyển phòng kế toán làm thủ tục thanh toán. 

* Mức chi: Chi theo quy định hiện hành. 

1.3.9. Phụ cấp phẫu thuật- Thủ thuật: Thực hiện theo Quyết định 

73/2011/QĐ – TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phu về quy định một số 

chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức và người lao động trong các 

cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch và Thông tư liên tịch số 

10/2014/TTLT-BYT-BNV-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 

73/2011/QĐ-TTg. 

+ Mức phụ cấp phẫu thuật: 

Đối tượng Mức phụ cấp( đồng/ người/ phẫu thuật) 

Loại đặc biệt Loại I Loại II Loại III 

Người làm thủ thuật chính, 

hoặc người gây mê hồi sức 

hoặc châm tê chính. 

280.000 125.000 65.000 50.000 

Người phụ thủ thuật hoặc 

người phụ gây mê hồi sức 

hoặc phụ châm tê. 

200.000 90.000 50.000 30.000 

Người giúp việc cho ca thủ 

thuật 

120.000 70.000 30.000 15.000 



 21 

 

- Mức phụ cấp thủ thuật: Bằng 0,3 mức phụ cấp phẫu thuật cùng loại. Cụ thể: 

Đối tượng Mức phụ cấp( đồng/ người/thủ thuật) 

Loại đặc biệt Loại I Loại II Loại III 

Người làm thủ thuật chính, 

hoặc người gây mê hồi sức 

hoặc châm tê chính. 

84.000 37.500 19.500 15.000 

Người phụ thủ thuật hoặc 

người phụ gây mê hồi sức 

hoặc phụ châm tê. 

60.000 27.000 15.000 9.000 

Người giúp việc cho ca thủ 

thuật 

36.000 21.000 9.000 4.500 

 

- Việc chi trả phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật: chi theo số người thực tế làm 

việc, và số lượng các loại dịch vụ đã được người bệnh thanh toán, trường hợp ca 

nào bị xuất toán thì cá nhân có liên quan phải bồi hoàn (không thanh toán những 
dịch vụ mà chi phí cao hơn giá thu). 

- Định mức nhân lực cho từng ca phẫu thuật, thủ thuật không được vượt quá 

khung theo từng chuyên khoa quy định tại Thông tư số 50/2014/TT-BYT ngày 

26/12/2014 của Bộ Y tế và tổng số tiền phụ cấp phẫu thuật- thủ thuật/ca không 

được vượt quá khung giá quy định tại Thông tư số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-

BTC-BLĐTB&XH ngày 26/02/2014 như sau: 

Số 

TT 

Phân loại 

phẫu thuật, thủ thuật 

Mức phụ cấp tối đa (đồng/ca) 

Phẫu thuật Thủ thuật 

1 Loại đặc biệt 1.520.000 300.000 

2 Loại I 660.000 144.000 

3 Loại II 340.000 63.000 

4 Loại III 190.000 28.500 

-Tất cả các phẫu thuật, thủ thuật phải được xếp đúng loại, các phiếu tổng hợp 

bồi dưỡng phải xếp theo thứ tự thời gian ngày, tháng, năm thực hiện. Số người thực 

hiện cho một loại phẫu thuật, thủ thuật thực hiện theo quy định hiện hành.  

- Phòng KHTH chịu trách nhiệm kiểm tra nhân lực tham gia phẫu thuật, thủ 

thuật  đúng theo quy định, đồng thời tổng hợp danh sách người làm phẫu thuật, thủ 

thuật trong tháng  nộp về phòng TCKT thanh toán. 

1.3.10. Phụ cấp kiêm nhiệm, Phụ cấp cán bộ tăng cường: 

- Thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với cán bộ kiêm nhiệm công tác 

Đảng (Cấp uỷ viên) và các đoàn thể: Chủ tịch công đoàn, Bí thư đoàn thanh niên 

theo quy định hiện hành. 



 22 

      - Phụ cấp cán bộ tăng cường theo qui định hiện hành của nhà nước. 

1.4. Các khoản đóng góp trích theo lương: 

- Thực hiện theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH có hiệu lực từ ngày 

14/4/2017. Cá nhân có nghĩa vụ đóng góp và Bệnh viện trích nộp các khoản chi phí 

về Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, kinh phí công đoàn, Bảo hiểm thất nghiệp với 

tỷ lệ trên tiền lương theo chế độ quy định hiện hành của Nhà nước. Cụ thể như sau: 

Các khoản trích nộp 
Người sử dụng 

lao động 

Người 

lao động 
Tổng 

- Bảo hiểm xã hội 17% 8% 25% 

- Bảo hiểm y tế 3%   1,5%  4,5% 

- Bảo hiểm thất nghiệp 1% 1% 2% 

- Bảo hiểm tai nạn LĐ 0,5% 0 0,5% 

- Kinh phí công đoàn 2% 0 2% 

Tổng cộng  23,5% 10.5%       34% 

1.5 Chế độ  phép: 

 1.5.1. Đối tượng được thanh toán chế độ phép: 

- Công chức, viên chức và người lao động (sau đây gọi chung là công chức, 

viên chức và người lao động) là người miền xuôi công tác ở vùng cao, vùng sâu, 

vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên (theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 

05/01/2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và 

Ủy ban Dân tộc) và người ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo có hệ 

số phụ cấp khu vực từ mức 0,5 trở lên làm việc ở miền xuôi có đủ điều kiện được 

nghỉ phép hàng năm theo Bộ luật Lao động quy định, được thanh toán tiền nghỉ 

phép năm khi về thăm gia đình, cha mẹ, vợ hoặc chồng, con hoặc thăm quê quán.  

- Công chức, viên chức và người lao động công tác tại vùng còn lại có đủ điều 

kiện được nghỉ phép hàng năm theo pháp luật lao động quy định, được thủ trưởng 

cơ quan, đơn vị đồng ý cấp giấy đi nghỉ phép năm để đi thăm vợ hoặc chồng; con; 

cha, mẹ (cả bên chồng hoặc bên vợ) bị ốm đau, bị chết. 

1.5.2.  Mức chi :  

- Chi phương tiện đi lại: Được thanh toán tiền vé cước, tàu xe hợp lệ phù hợp 

với tuyến đường nghỉ phép, mỗi năm một lần trong nước với cước phí thông 

thường (không thanh toán tiền vé máy bay). Chứng từ thanh toán gồm: 

+ Giấy nghỉ phép được cơ quan, chính quyền nơi đến xác nhận có đóng dấu  
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+ Giấy ra viện của người thân tại cơ sở Y tế từ tuyến Huyện trở lên hoặc giấy 

báo tử (nếu bản pho to phải công chứng). 

+ Vé cước, tàu xe hợp lệ. 

- Đầu năm,các khoa, phòng xây dựng kế hoạch nghỉ phép năm cho nhân viên, 

bố trí nhân viên nghỉ phép hợp lý để đảm bảo nguồn nhân lực. 

-Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ phép hằng năm hoặc 

chưa nghỉ hết số ngày nghỉ phép hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh 

toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ Khoản 3 Điều 113 Luật lao động ngày 

20/11/2019 quy định.(Theo Khoản 3 Điều 113 Luật lao động ngày 20/11/2019 quy 

định). 

- Hàng năm, khi có các văn bản, quy định mới, phòng Tổ chức cán bộ  tham 

mưu  lãnh đạo kịp thời  để  bổ sung vào QCCTNB. Đảm bảo các chế độ của CCVC 

và người lao động như: Tiền lương, Tiền công, các khoản phụ cấp và các chế độ 

khác… thực hiện theo đúng quy định. 

2. Chi thuê chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt thực 

hiện nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị. Căn cứ yêu cầu thực tế, mức giá 

thực tế trên thị trường và dự toán ngân sách nhà nước giao, khả năng tài chính, đơn 

vị được quyết định mức chi cụ thể tương xứng với nhiệm vụ được giao và phải quy 

định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. 

3. Chi hoạt động chuyên môn, chi quản lý 

a) Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên 

Đối với các nội dung chi đã có định mức chi theo quy định của cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền, căn cứ yêu cầu thực tế, mức giá thực tế trên thị trường và khả 

năng tài chính, đơn vị được quyết định mức chi cao hơn (trong trường hợp đơn vị 

chi từ nguồn thu sự nghiệp, không phải nguồn ngân sách nhà nước) hoặc bằng hoặc 

thấp hơn mức chi do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và quy định trong 

quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị nhưng phải bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng dịch 

vụ theo quy định Nhà nước. 

Đối với các nội dung chi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy 

định, căn cứ tình hình thực tế, đơn vị sự nghiệp công xây dựng mức chi cho phù 

hợp với nguồn tài chính của đơn vị và quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của 

đơn vị. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công phải chịu trách nhiệm về quyết định của 

mình. 

3.1. Chế độ đi học nghiệp vụ chuyên môn: 

3.1.1.Học sau đại học: Hưởng theo quy định hiện hành.( Theo quyết định 49 

UBND tỉnh và các văn bản bổ sung nếu có) 
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Lưu ý : Các trường hợp đi học trên phải có quyết định của cấp có thẩm 

quyền. 

Điều kiện thanh toán và mức trợ cấp thực hiện theo Quyết định hiện hành 

của UBND Tỉnh. 

3.1.2. Học trung cấp, cao đẳng, đại học: Học trong và ngoài tỉnh (Theo định 

hướng của Bệnh viện). Học cao cấp, Trung cấp lý luận chính trị. 

- Điều kiện thanh toán và mức trợ cấp thực hiện theo quy định hiện hành của 

UBND Tỉnh 

3.1.3. Chi bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, học  ngắn ngày trong nước như 

sau: 

Căn cứ theo Thông tư  36/2018/TT-BTC ngày 30/03/2018 của Bộ Tài chính; 

Theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017; Nghị quyết 30/HĐND tỉnh Bình 

Thuận ngày 13/12/2017. 

* Các đối tượng được đơn vị cử đi học tập, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ  từ 

7 ngày trở xuống hưởng như chế độ công tác phí hiện hành. 

* Các đối tượng tập huấn, học tập từ 8 ngày trở lên phải có Quyết định cử đi 

học của cấp có thẩm quyền (Bệnh viện, hoặc Sở Y tế, Sở Tài chính) và được hỗ trợ 

như sau: 

- Học phí và tiền tài liệu học tập: Chi theo phiếu thu hợp lệ của cơ sở đào 

tạo, bồi dưỡng (Nộp bản gốc, không chấp nhận giấy xác nhận). 

- Tiền tàu xe đi lại từ cơ quan đến nơi học tập (1 lượt đi và về, nghỉ lễ, nghỉ 

tết Nguyên đán). Mức thanh toán không  vượt qúa  giá cước phí thông thường tại 

từng thời điểm và phải có hóa đơn hợp lệ (Vé).  

- Chi tiền thuê chỗ nghỉ :  

+ Hỗ trợ 1.200.000đ /người /tháng. Trường hợp đi không đủ 01 tháng thì từ  

15 ngày  trở lên thanh toán bằng 1 tháng (1.200.000đ), dưới 15 ngày thanh toán 

bằng 50%  mức chi 1 tháng  (600.000đ), (Chỉ thanh toán trong trường hợp  cơ sở 

đào tạo và đơn vị tổ chức đào tạo  không bố trí được chỗ nghỉ ). 

- Chi hỗ trợ tiền ăn cho học viên trong những ngày học tập trung: Chỉ hỗ trợ  

đối với trường hợp cơ sở đào tạo không hỗ trợ tiền ăn). Nếu học thêm vào thứ 7 

hoặc chủ nhật phải có xác nhận của nhà trường. 
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+ Khóa học từ 8 ngày đến < 30 ngày  hỗ trợ 50.000 đồng/người/ngày. 

+ Khóa học từ 01 tháng trở lên hỗ trợ 600.000 đồng/người/tháng. 

3.1.4. Đền bù chi phí đào tạo có trình độ từ Trung cấp trở lên: 

Các trường hợp cán bộ, viên chức tự ý không tham gia học do bỏ việc, thôi 

việc trong thời gian cử đi đào tạo (Đã nhận kinh phí đào tạo) hoặc có tham gia khóa 

học nhưng không được nhận bằng tốt nghiệp; Trường hợp phục vụ chưa đủ thời 

gian quy định: Số tiền bồi hoàn theo quy định của UBND Tỉnh. Riêng thu nhập 

tăng thêm và các khoản thu nhập khác đã nhận trong thời gian học tập phải trả lại 

100% cho Bệnh viện. 

3.2. Chế độ công tác phí : Theo Thoâng tư 40/2017/TT-BTC ngày 

28/4/2017 và các văn bản quy định khác (Nếu có). 

Công tác phí là khoản chi phí để trả cho người đi công tác trong nước, bao 

gồm: Chi phí đi lại, phụ cấp lưu trú, tiền thuê phòng nghỉ nơi đến công tác, cước 

hành lý và tài liệu mang theo để làm việc (nếu có). 

Thời gian được hưởng công tác phí là thời gian công tác thực tế theo văn bản 

phê duyệt của người có thẩm quyền  cử đi công tác hoặc giấy mời tham gia đoàn 

công tác (bao gồm cả ngày nghỉ, lễ, tết theo lịch trình công tác, thời gian đi đường). 

Căn cứ vào quy định trên Hội nghị thống nhất khi đi công tác nếu đi công tác 

ngoài tỉnh và > 200km thì được đi vào ngày hôm trước và thanh toán như công tác 

phí (trừ trường hợp chuyển viện).  

Chứng từ thanh toán công tác phí gồm: (Thoâng tư 40/2017/TT-BTC 

ngày 28/4/2017): 

1- Văn bản hoặc kế hoạch công tác đã được thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê 

duyệt; công văn; giấy mời; văn bản trưng tập tham gia đoàn công tác. 

2- Giấy đi đường phải được ghi đầy đủ, rõ ràng không gạch xóa : Ngày tháng 

đi, đến, phương tiện sử dụng, ký xác nhận của khoa, phòng liên quan,  ký đóng dấu 

xác nhận của cơ quan, đơn vị  nơi đi và nơi đến công tác (hoặc của khách sạn, nhà 

khách nơi lưu trú). 

3- Hóa đơn; vé tàu xe hoặc chứng từ mua vé hợp pháp theo quy định của 

pháp luật khi đi công tác bằng các phương tiện giao thông hoặc giấy biên nhận của 

chủ phương tiện. Riêng chứng từ thanh toán vé máy bay ngoài cuống vé (Hoặc vé 

điện tử) phải kèm theo thẻ lên máy bay theo quy định của pháp luật. Trường hợp 

mất vé máy bay phải có xác nhận  của cơ quan, đơn vị cử đi công tác. 
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4-Bảng kê độ dài quãng đường đi công tác trình thủ trưởng cơ quan, đơn vị 

duyệt thanh toán (áp dụng khi thanh toán chi phí đi lại đối với các trường hợp 

không có quy định số km). 

5- Hóa đơn, chứng từ thuê phòng nghỉ hợp pháp theo quy định của pháp luật 

(khi thanh toán tiền thuê phòng nghỉ theo hóa đơn thực tế). 

3.2.1. Tiền tàu xe đi công tác:  

- Người đi công tác sử dụng các phương tiện giao thông công cộng đường bộ 

thì được thanh toán theo giá ghi trên vé, hóa đơn, chứng từ mua vé  hợp pháp theo 

quy định của pháp luật, hoặc giấy biên nhận của chủ phương tiện.(Mức thanh toán 

tối đa không quá giá cước phí thông thường tại cùng thời điểm đi).  

- Trường hợp người đi công tác đến các tỉnh từ Đà Nẵng trở ra nếu sử dụng 

phương tiện đi là tàu hỏa thì được thanh toán vé nằm phổ thông, còn lại thì 

thanh toán vé ngồi. 

- Giám đốc được thanh toán  vé máy bay theo quy định của Uỷ Ban  Nhân 

Dân Tỉnh.  

- Đối với các cấp phó giám đốc, trưởng khoa, phòng chưa đủ tiêu chuẩn 

thanh toán vé máy bay nhưng do yêu cầu công tác thì giám đốc sẽ xem xét quyết 

định tùy theo từng trường hợp cụ thể. Trường hợp được phép thanh toán vé máy 

bay  phải có Hóa đơn mua vé và thẻ lên máy bay. 

- Trường hợp  công chức, viên chức và người lao động đi taxi từ  nhà ga, bến  xe 

đến nơi công tác và ngược lại, đơn vị hỗ trợ 50.000 đ cho 01 đợt đi công tác đối 

với công tác ngoài tỉnh. (Phải có vé hoặc hóa đơn mua vé). 

Tất cả giá vé, hóa đơn mua vé không bao gồm chi phí dịch vụ khác như: Tham 

quan du lịch, các dịch vụ khác theo yêu cầu.  

- Khoán tiền tự túc phương tiện đi công tác:  Đối với cán bộ, công chức, viên 

chức không có tiêu chuẩn được bố trí xe ô tô khi đi công tác, nhưng nếu đi công 

tác cách trụ sở cơ quan từ 10 km trở lên (đối với các xã thuộc địa bàn kinh tế xã 

hội khó khăn, đặc biệt khó khăn theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ) 

và từ 15 km trở lên (đối với các xã còn lại) mà tự túc bằng phương tiện cá nhân 

của mình thì được thanh toán khoán tiền tự túc phương tiện bằng 0,2 lít xăng/km 

tính theo khoảng cách địa giới hành chính và giá xăng tại thời điểm đi công tác 

và được quy định trong quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị. (Theo Thông tư 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017). 

* Trường hợp thuê xe phải có  tờ trình được Giám đốc phê duyệt. Khi thanh 

toán phải cung cấp đầy đủ hợp đồng, Hóa đơn tài chính và Biên bản thanh lý. Hoặc 

Giấy biên nhận với chủ phương tiện. Căn cứ vào Quyết định số 50/2016/QĐ-

UBND ngày 23/11/2016, để đảm bảo tiết kiệm chi phí giám đốc quy định tiêu 

chuẩn  được bố trí xe ô tô phục vụ đi công tác như sau: 
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+ Các chức danh lãnh đạo có hệ số phụ cấp chức vụ từ 0,7 trở lên  

+ Người đi công tác đi công tác từ  03 người  trở lên  (kể cả người ngoài cơ 

quan, tổ chức, đơn vị  đi cùng trong đoàn ). 

Các trường hợp trên đi công tác với khoảng cách tính từ trụ sở cơ quan từ 10 

km trở lên đối với vùng cao, hải đảo, miền núi khó khăn, vùng sâu và từ 15km trở 

lên với vùng còn lại (theo Quyết định số 50/2016/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 V/v 

Ban hành quy chế quản lý, sử dụng xe ô tô của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban 

quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bình Thuận). 

- Việc thuê mướn phương tiện vận chuyển hạn chế tối đa, các khoa phòng có 

nhu cầu làm tờ trình gửi về Phòng Hành chính Quản Trị để sắp xếp xe, trường 

hợp buộc phải thuê xe ngoài  phải  có  phê duyệt của  Giám đốc. 

3.2.2. Phụ cấp lưu trú: 

- Phụ cấp lưu trú là khoản tiền hỗ trợ thêm cho người đi công tác ngoài tiền 

lương do cơ quan, đơn vị chi trả, được tính từ ngày bắt đầu đi công tác đến khi 

kết thúc đợt công tác trở về cơ quan(bao gồm thời gian đi trên đường, thời gian 

lưu trú tại nơi đến công tác). 

Mức phụ cấp lưu trú  thanh toán cho người đi công tác trong tỉnh: 120.000 

đ/ngày/người. Trường hợp phải ở lại qua đêm thanh toán: 140.000đ/ngày/người. 

(Kể cả chuyển viện). 

- Ngoài tỉnh :180.000đ/người (kể cả chuyển viện)  

(Riêng chuyển viện thanh toán tiền phụ cấp lưu trú 01 lần/24 giờ. Phòng 

HCQT có trách nhiệm kiểm tra  xác nhận). 

3.2.3. Tiền thuê phòng nghỉ: 

a) Thanh toán theo hình thức khoán: 

+ Đi công tác ở quận, thành phố trực thuộc trung ương và thành phố là đô thị 

loại I thuộc tỉnh: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng, thành phố 

Cần Thơ, thành phố Đà Nẵng… mức khốn 400.000 đ/ngày/người. 

+ Đi công tác tại huyện, thị x  thuộc các thành phố trực thuộc trung ương, tại 

thị xã, thành phố còn lại thuộc tỉnh: Mức khoán tối đa không quá 300.000đồng 

/ngày/người. 

+ Đi công tác tại các vùng còn lại: Mức khoán tối đa không quá 

200.000đồng/ ngày/người. 

b) Thanh toán theo hóa đơn thực tế: (Phải có hóa đơn hợp lý, hợp  pháp ) 

Trong trường hợp người đi công tác không nhận thanh toán theo hình thức 

khoán thì được thanh toán theo giá thuê phòng thực tế theo tiêu chuẩn 2 

người/phòng.  Trường hợp đi công tác một mình hoặc đoàn công tác lẻ một người 
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khác giới thì được thanh toán tiền phòng nghỉ riêng nhưng tối đa không vượt mức 

tiền thu phòng  theo tiêu chuẩn 2 người/phòng. 

 Trường hợp này Thủ trưởng cơ quan, đơn vị duyệt chi theo quy định. 

c) Trường hợp người đi công tác do phải hoàn thành công việc đến cuối 

ngày, hoặc do chỉ đăng ký được phương tiện đi lại (Vé máy bay, tàu hỏa, ô tô) từ 

18h đến 24h cùng ngày, thì được thanh toán tiền nghỉ của nửa ngày nghỉ thêm  tối 

đa bằng 50% mức thanh toán khoản tiền thuê phòng nghỉ tương ứng của từng đối 

tượng. Không thanh toán khoản tiền khoán thuê phòng nghỉ trong thời gian đi qua 

đêm trên tàu hỏa, thuyền, tàu thủy, máy bay, ô tô và các phương tiện đi lại 

khác.(Theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017): 

3.2.4. Khoán công tác phí theo  tháng cho đối tượng thường xuyên đi giao 

dịch: 

 Đối với cán bộ thường xuyên phải đi công tác, giao dịch lưu động trên 10 

ngày/tháng như : Văn thư, kế toán, thủ quỹ… mức khoán như sau: (Theo Thông tư 

40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017). 

- Thủ quỹ,  01 kế toán  giao dịch phòng Tài chính kế toán: 500.000 đồng 

/người/tháng  

- 02 Kế toán thanh toán BHYT:  300.000đ/tháng 

- 01 văn thư: 150.000 đ/người/tháng 

- 01 nhân viên phòng TCCB đi giao dịch BHXH;  01 nhân viên phòng HCQT đi 

lấy báo giá giao dịch  với  các cửa hàng: 200.000 đồng/người/tháng. 

3.2.5. Đối tượng không được thanh toán chế độ công tác phí:  

- Công chức, viên chức, người lao động tham dự các buổi  Hội thảo do các Công 

ty tổ chức  thì không được thanh toán chế độ công tác phí. Đơn vị chỉ tạo điều kiện 

về thời gian cho cá nhân tham dự.  

Riêng Trường hợp xét thấy cần thiết cho hoạt động của Bệnh viện thì Giám đốc 

cử đi và thanh toán theo chế độ. 

- Các Hội nghị đã được các tổ chức  tài trợ tiền ăn, ở, đi lại. 

3.3. Chi hội nghị : (Chế độ hội nghị trong nước Theo Thông tư 40/2017/TT-

BTC ngày 28/4/2017 ; NQ số 30/2017/NQ-HDND ngày 13/12/2017 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Bình Thuận và các văn bản khác (Nếu có). 

- Chi Hội nghị tổng kết, Hội nghị khác… Nguồn kinh phí thực hiện: Từ 

nguồn hỗ trợ, ủng hộ của các Công ty. 

- Nguồn kinh phí hỗ trợ tổng kết, hội nghị của các công ty sau khi chi phục 

vụ Tổng kết năm, Hội nghị … nếu còn thì tùy theo tình hình Giám đốc quyết định 

chi các khoản như: tiếp khách, đối ngoại… 
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- Nếu thiếu thì chi theo Theo Thông tư 40/2017/TT-BTC ngày 28/4/2017 và 

NQ số 30/2017/NQ-HDND ngày 13/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình 

Thuận và các văn bản khác (Nếu có). 

3.4. Chi phụ cấp CB quản lý mạng : 300.000đ / tháng/người (Theo Quyết 

định số 1170/QĐ-UBND ngày 26/5/2011 của UBND Tỉnh Bình Thuận về việc chi 

trợ cấp cho cán bộ Quản trị mạng). 

3.5. Chế độ cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo 

kiến nghị, phản ánh:  (Theo Quyết  định số 37/2017/NQ-HĐND, ngày 14/12/2017 
của Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận ). 

+ Phải có Quyết định của giám đốc cử người trực tiếp tham gia tiếp công dân 

và xử lý đơn thư, khiếu nại. tố cáo kiến nghị, phản ánh. 

+ Mức bồi dưỡng: 100.000 đ/ngày/người, được tính theo ngày thực tế làm 

nhiệm vụ tiếp công dân xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại 

phòng tiếp công dân; và ngày thực tế trực tiếp xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh. 

+ Trường hợp  thời gian thực tế làm nhiệm vụ trong ngày dưới 50% thời gian 

tiêu chuẩn của ngày làm việc (8 giờ) thì được hưởng 50% mức chi bồi dưỡng . 

Trường hợp thời gian thực tế làm nhiệm vụ trong ngày từ 50% thời gian tiêu chuẩn 

của ngày làm việc trở lên (8 giờ) thì được hưởng toàn bộ mức chi bồi dưỡng. 

+ Phải mở sổ theo dõi, ghi chép đầy đủ nội dung và số ngày, giờ tiếp công 

dân, xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân tại đơn vị.  

+ Háng tháng lập bảng kê chi tiết ghi rõ nội dung, ngày giờ lấy chữ ký xác 

nhận của công dân, xác nhận của thủ trưởng đơn vị để làm căn cứ chi trả. 

3.6. Thanh toán dịch vụ công cộng:   

- Dịch vụ công cộng chi theo hóa đơn thực tế trên tinh thần tiết kiệm.Việc sử 

dụng điện, nước trên tinh thần tiết kiệm. Hàng tháng  phòng HCQT chịu trách 

nhiệm kiểm tra, giám sát. Nếu thấy bất thường  như: Hư hỏng, chỉ số điện, nước 

tăng bất thường…báo cáo kịp thời lãnh đạo. (Hàng tháng phòng HCQT cử người 

lên phòng TCKT ghi lại chỉ số điện, nước để theo dõi). 

- Vệ sinh môi trường: Thanh toán  theo quy định của UBND Tỉnh và theo 

Hợp đồng ký với Ban quản lý công trình công cộng huyện Bắc Bình. 

- Phòng Hành chính Quản trị tham mưu Giám đốc ký hợp đồng cố định với 

cơ sở có uy tín để sửa chữa, bảo dưỡng xe chuyên dùng, máy lạnh, TTBYT và tài 

sản khác. 

- Chi  hỗ trợ rửa xe:  200.000 đ/tháng/chiếc. 

- Nhiên liệu chuyển viện theo yêu cầu của bệnh nhân thực hiện theo quy định 

hiện hành. 
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- Riêng nhiên liệu đi công tác theo tình hình thực tế của đơn vị  lãnh đạo  

quyết định điều xe.(Chỉ điều xe đi công tác trong trường hợp phục vụ công tác 

khám bệnh, chữa bệnh). 

* Định mức nhiên liệu cho từng loại xe: 

- Định mức tiêu hao nhiên liệu điều chỉnh (theo quyết định số 41/2012/QĐ-

UBND Tỉnh) 

+ Đối với ô tô chạy > 200.000 km đến 320.000 km định mức tiêu hao nhiên 

liệu tăng thêm 5% 

+ Đối với ô chạy > 320.000 km định mức tiêu hao nhiên liệu tăng thêm 10% 

 - Nhớt bôi trơn máy: 4.000 km thay 8 lít (Định mức 0,002 lit1 /km) 

 - Lọc nhớt: 8.000 km thay 1 lần (cứ 2 lần thay nhớt thì 1 lần thay lọc nhớt) 

 - Lọc gió: 15.000 km thay 1 lần  

 - Lọc xăng: 40.000 km thay 1 lần lượt 

 - Vỏ xe 50.000 km thay 1 lần làm đúng thủ tục, tờ trình, báo giá TCKT thẩm 

định thay mới. 

- Mức tiêu hao nhiên liệu chạy máy phát điện: 49,3lít/giờ. 

- Phòng Hành chính quản trị căn cứ vào các văn bản quy định xây dựng các 

định mức trình Lãnh đạo phê duyệt để phòng TCKT có cơ sở thực hiện thanh toán. 

3.7. Thanh toán mua sắm vật tư văn phòng, vật rẻ mau hỏng:  

Việc thanh toán Văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng bằng hình thức khoán . 

Phòng Điều dưỡng tổng hợp tình hình sử dụng thực tế  văn phòng phẩm vật rẻ mau 

hỏng tại các khoa phòng trong một năm. Trên cơ sở đó tính toán lại cho phù hợp, 

trên tinh thần tiết kiệm và tham mưu trình lãnh đạo ra quyết định mức khoán văn 

phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng cho các khoa phòng. Mức khoán  văn phòng phẩm, 

vật rẻ mau hỏng cho từng khoa, phòng trong một quý như sau: 

STT Tên khoa, phòng  
Số tiền VPP khoán 

một quý (đ) 

Số tiền VPP 

khoán  năm 

2021(đ) 

Ghi chú 

1 PHÒNG TCKT 11.347.000 45.388.000  

2 
 KHOA KSNK 10.440.000 

41.760.000   

3 
KHOA KHÁM  19.480.000 

77.920.000   
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4 
PHÒNG HCQT 7.364.000 

29.456.000   

5 
KHOA NHIỄM 1.750.000 

7.000.000   

6 
PHÒNG TCCB  1.400.000 

5.600.000   

7 
KHOA NHI 5.340.000 

21.360.000   

8 
KHOA HSCC 4.180.000 

16.720.000   

9 
KHOA YHCT 2.470.000 

9.880.000   

10 
KHOA NỘI 4.970.000 

19.880.000   

11 
KHOA NGOẠI 2.280.000 

9.120.000   

12 
PHÒNG KHTH 1.088.000 

4.352.000   

13 
KHOA DƯỢC 7.700.000 

30.800.000   

14 
KHOA SẢN 7.090.000 

28.360.000   

15 
KHOA GMHS 1.770.000 

7.080.000   

16 
KHOA LCK  1.650.000 

6.600.000   

17 
KHOA XÉT 

NGHIỆM 
3.000.000 12.000.000   

18 
KHOA CĐHA 

900.000    3.600.000   

19 
PHÒNG DINH 

DƯỠNG  
600.000 2.400.000   
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20 
PHÒNG ĐIỀU 

DƯỠNG 
200.000 800.000đ  

20 
TỔ CNTT (  TÙNG, 

GIANG) 
4.500.000 18.000.000   

  Tổng cộng 99.519.000 398.076.000   

(Ba trăm chín mươi tám  triệu, không  trăm bảy mươi sáu ngàn đồng). 

Trong quá trình làm việc, nếu các khoa, phòng có phát sinh thêm công việc 

đột xuất cần phải mua thêm văn phòng phẩm, vật rẻ mau hỏng ngoài mức khoán 

trên, thì lập tờ trình gửi về phòng điều dưỡng (Nội dung tờ trình nêu rõ văn phòng 

phẩm đó dùng cho công việc gì). Phòng Điều dưỡng sẽ kiểm tra cụ thể tham mưu 

lãnh đạo quyết định mua bổ sung cho khoa, phòng đó.  

* Để tiết kiệm chi phí việc thay mực, thay vật tư  máy in, linh kiện máy vi 

tính khoán cho bộ phận Công nghệ thông tin thay thế và hưởng mức sau: 

1.500.000đ/tháng. 

3.8. Thông tin liên lạc:   

- Tiền điện  thoại di động 

+ Giám Đốc: 400.000đ /tháng  

+ Các Phó giám đốc  300.000đ /tháng  

+ Trưởng hoặc phó khoa Dược, phòng TCKT, Phòng KHTH: 200.000đ 

/tháng 

+ Các trưởng hoặc phó phòng chức năng (Trừ phòng TCKT, Phòng KHTH): 

150.000đ /tháng 

+ Các trưởng hoặc phó khoa, Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch công đoàn, Bí thư 

hoặc  phó Bí thư Đoàn thanh niên (Trừ phòng TCKT, KHTH, Khoa Dược): 

100.000đ /tháng 

+ Điều dưỡng trưởng, NHS trưởng, KTV trưởng, 02 kế toán dược, 01 cán bộ 

làm công tác báo cáo thống kê phòng KHTH: 100.000đ /tháng.  

 + KTV bảo trì trang thiết bị y tế,  điện : 50.000đ /người/tháng  

  (Lưu ý : Cấp trưởng đi học thì  cấp phó hoặc người thay thế nhận, nếu một 

người  đảm trách nhiều  vị trí  trên, thì chỉ được nhận 01 mức cao nhất). 

-  Điện thoại bàn của Ban lãnh đạo sử dụng cho công tác, trên tinh thần tiết 

kiệm. 
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-  Điện thoại bàn, internet, máy fax, mạng nội bộ trang bị tại đơn vị sẽ trả 

theo hóa đơn của đơn vị thu tiền và thực hiện hết sức tiết kiệm. (giao cho phòng tổ 

chức cán bộ và khoa hồi sức cấp cứu theo dõi, kiểm tra giám sát ). 

- Tiền báo theo nhu cầu của đơn vị sử dụng từng quí 

- Chi tiền cho báo cáo viên theo quy định hiện hành 

3.9. Chi mua sắm, sửa chữa tài sản cố định, nhà cửa, điện nước trong đơn 

vị: theo nhu cầu thực tế và theo qui định hiện hành, và theo Quy trình mua sắm của 

Bệnh viện. 

Giao trách nhiệm cho những cá sử dụng bảo quản, tuỳ theo mức độ hư hỏng 

báo cáo Ban lãnh đạo có phương án sửa chữa, trường hợp ngoài phạm vi sửa chữa 

của đơn vị thì hợp đồng với các dịch vụ kỷ thuật bên ngoài sửa chữa theo chuyên 

môn kỷ thuật, lựa chọn nơi có uy tín chất lượng.  

- Thiết bị y tế phải được sử dụng đúng quy định kỹ thuật và phải được khai 

thác hết công suất sử dụng đúng mục đích. Tất cả tài sản phải có quyết định giao 

cho người quản lý, sử dụng. Phòng Hành chính quản trị có trách nhiệm đôn đốc 

nhắc nhở và kiểm tra bộ phận kỹ thuật TTB Y tế thường xuyên kiểm tra việc bảo 

quản sử dụng và kịp thời bảo trì, sửa chữa bảo đảm cho  TTB y tế sử dụng hiệu 

quả. 

- Mọi vấn đề về mua sắm, trong bệnh viện  phải được các khoa, phòng xây 

dựng kế hoạch dự trù từ đầu năm và nộp về phòng Hành chính Quản trị kiểm tra 

xem xét cụ thể, nếu thấy nhu cầu trên là cần thiết thì tổng hợp kế hoạch dự trù trình 

Ban Giám đốc. 

Đối với các loại thiết bị y tế phải dựa trên kinh phí cho phép để lựa chọn về 

chất lượng, số lượng, cấu hình cho phù hợp.  

3.10. In ấn tài liệu, hồ sơ bệnh án, mua ấn chỉ, Đồng phục, trang phục 

chuyên môn: 

Hàng năm Phòng HCQT  lập kế hoạch sử dụng, phối hợp với phòng  Tổ 

chức, Phòng Điều dưỡng  thực hiện việc mua sắm theo quy định.  

Trang phục, đồng phục: Thực hiện theo Thông tư 45/2015-BYT quy định về 

việc cấp phát, trang bị, mượn trang phục y tế. Hàng năm, mỗi CCVC được cấp 

phaùt 02 bộ quần áo và 01 đôi giày pít mũi. (Tất cả CCVC  đều phải mang trang 

phục, đồng phục theo quy định. Nếu thực hiện không đúng quy định của Bộ y tế, 

Bệnh viện sẽ trừ điểm kiểm tra hàng tháng).  

  Phòng Hành chính quản trị chịu trách nhiệm việc mua sắm sửa chữa phục 

vụ hoạt động thường xuyên. Đảm bảo về chất lượng, giá cả. Chịu trách nhiệm về 

nội dung các chứng từ mua sắm, sửa chữa. Thực hiện mua sắm  theo Quy trình 

Mua sắm. sửa chữa của Bệnh viện và theo Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 

29/03/2016; Luật đấu thầu và các văn bản quy định của Nhà nước.  
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3.11.Mua thuốc, hoá chất, vật tư y tế, vật tư tiêu hao:  

Thực hiện theo thực tế phát sinh và bảo đảm phục vụ công tác chuyên môn 

của đơn vị, mua  theo kết quả đấu thầu tập trung do Sở Y tế và các đơn vị, tổ chức 

được giao nhiệm vụ đấu thầu; Mua theo chỉ đạo của cấp trên; Trừ trường hợp đặc 

biệt một số mặt hàng không trúng thầu, người đứng đầu đơn vị chịu trách nhiệm và 

chỉ đạo việc mua sắm các mặt hàng này. Trong quá trình mua sắm thực hiện theo 

đúng quy định của Nhà nước.  

Việc mua hóa chất, vật tư y tế tiêu hao… Theo Quy trình mua sắm của Bệnh 

viện  theo quy định của Nhà nước. Khoa Dược có trách nhiệm tổng hợp các danh 

mục thuốc, vật tư y tế tiêu hao, hóa chất, khí… sử dụng trong Bệnh viện và thực 

hiện quy trình mua sắm thuốc, HCSP, VTYT... theo đúng quy định. Khoa Dược có 

trách nhiệm cung ứng đầy đủ số lượng thuốc, hóa chất để sử dụng hàng tháng. 

Không  để thiếu thuốc, hóa chất, VTYT phục vu người bệnh. Nhưng cũng không 

được để hàng tồn kho nhiều gây ra nợ quá hạn, ảnh hưởng đến việc cung ứng 

thuốc, VTYT ...của các công ty và  ảnh hưởng đến  kinh phí hoạt động của đơn vị.  

Về  chứng từ mua Thuốc, hóa chất, vật tư y tế tiêu hao ...  Khoa Dược chịu 

trách nhiệm về nội dung các chứng từ liên quan đến mua thuốc, hóa chất, vật tư y tế 

tiêu hao…; Có trách nhiệm  kiểm tra  tham mưu Giám đốc ký hợp đồng và hoàn tất 

các thủ tục trong quá trình  mua thuốc, vật tư y tế theo quy định và chuyển về 

phòng TCKT kịp thời để phòng TCKT làm cơ sở thanh toán.  

 Hàng tháng, quý, năm  khoa Dược tham mưu Lãnh đạo thành lập Hội đồng 

kiểm kê theo quy định, lập báo cáo kịp thời và nộp về phòng Tài chính – kế toán 

(Báo cáo tháng, quý nộp ngày 10 cúa tháng, quý kế tiếp; Báo cáo năm nộp ngày 10 

của năm kế tiếp).  

4. Chi phục vụ cho việc thực hiện công việc, dịch vụ thu phí theo quy 

định của pháp luật phí, lệ phí; chi cho các hoạt động dịch vụ (Nếu có). 

5. Chi trích lập các khoản dự phòng đối với các hoạt động sản xuất kinh 

doanh, liên doanh liên kết và dịch vụ khác theo quy định đối với doanh 

nghiệp, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định thành lập các quỹ 

đặc thù để xử lý rủi ro (nếu có). 

6. Chi trả lãi tiền vay (nếu có). 

7. Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật:  

       - Chi tiền tết cổ truyền theo quy định của UBND Tỉnh. 

        - Chi phí, lệ phí, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm trách nhiệm, rủi ro … theo quy 

định hiện hành.  

     - Chi  hổ trợ hoạt động công tác Đảng tại Bệnh viện ĐKKV Bắc Bình Thuận 

theo Quyết định số 99/QĐ-TW ngày 30/05/2012 của BCH Trung ương Đảng. 
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- Chi Nộp thuế theo qui định hiện hành. 

- Việc tiếp khách do Giám đốc quyết định hoặc uỷ quyền cho các phó giám 

đốc tiếp khách đối với các mối quan hệ công tác cần thiết với Bệnh viện. Chi tiếp 

khách thực hiện theo quy định hiện hành của UBND Tỉnh và Bộ Tài chính trên tinh 

thần tiết kiệm, chống lãng phí, khi thanh toán phải có hoá đơn chứng từ đầy đủ, ghi 

rõ nội dung làm việc, số lượng khách mà đơn vị tiếp. 

-  Chi các hoạt động đấu thầu: Chi thuê thẩm định, pho to, in ấn các  loại văn 

phòng phẩm liên quan để lập hồ sơ mời thầu, đăng tin mời thầu theo thực tế phát 

sinh. Chi bồi dưỡng họp Tổ thẩm định kế hoạch đấu thầu và thẩm định Hồ sơ mời 

thầu; Tổ thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu, họp mở thầu, các cá nhân trực tiếp 

tham gia xét thầu, tổ giúp việc, thư ký giúp việc xét thầu. Mức chi cụ thể do Giám 

đốc quyết định theo từng nội dung công việc nhưng không vượt quá mức quy định 

của Nhà nước.Trường hợp phải làm ngoài giờ để kịp tiến độ theo quy định thì được 

thanh toán tiền làm đêm thêm giờ theo quy định hiện hành. Nguồn chi: Chi từ 

nguồn thu bán Hồ sơ mời thầu, nếu không đủ chi thêm từ nguồn kinh phí hoạt động 

thưởng xuyên. 

- Chi  cho mỗi cas chụp CT. Scanner  ngoài giờ hành chính là 20.000đ/cas 

- Chi tiền hướng dẫn học sinh thực tập như sau: Căn cứ vào hợp đồng hướng 

dẫn  y sinh thực tập giữa Bệnh viện và các trường. Phòng Kế hoạch tham mưu 

xây dựng mức chi cho phù hợp và đúng quy định. Chỉ chi  từ nguồn thu Y sinh 

thực tập không hỗ trợ thêm từ nguồn khác. 

- Chi khác: Ngoài các mục chi trên thủ trưởng đơn vị quyết định chi theo nhu 

cầu của đơn vị theo đúng các quy định hiện hành. 

Điều 6: Chi thường xuyên không giao tự chủ:  

Chi thực hiện các nhiệm vụ được Nhà nước giao theo quy định của pháp luật 

về ngân sách nhà nước và pháp luật đối với từng nguồn kinh phí. 

Điều 7:  Quản lý, sử dụng tài sản công 

1. Đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm quản lý, sử dụng và áp dụng tiêu 

chuẩn, định mức sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản công. 

2. Đơn vị sự nghiệp công phải trích khấu hao và tính hao mòn tài sản cố định 

theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công, số tiền trích khấu 

hao tài sản cố định được bổ sung Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

Đối với tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn vay, vốn huy 

động, số tiền trích khấu hao tài sản cố định được dùng để trả nợ; số tiền trích 

khấu hao tài sản cố định còn lại sau khi trả nợ được bổ sung Quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp của đơn vị; trường hợp số tiền trích khấu hao tài sản cố định 
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không đủ trả nợ, đơn vị được dùng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để trả 

nợ. 

Tài sản được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các 

nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công là tài sản, vốn của Nhà 

nước. 

3. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công có trách nhiệm căn cứ quy định pháp 

luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định quản lý tài chính tại Nghị định 

này để ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công thuộc phạm vi quản lý. 
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CHƯƠNG III 

PHÂN PHỐI KẾT QUẢ TÀI CHÍNH TRONG NĂM 

 

Điều 7: Phân phối kết quả tài chính trong năm: (Theo NĐ 60/2021/NĐ-

CP) 

Kết thúc năm tài chính, sau khi hạch toán đầy đủ các khoản thu, chi thường 

xuyên giao tự chủ, trích khấu hao tài sản cố định, trích lập nguồn cải cách tiền 

lương theo quy định (riêng đơn vị sự nghiệp công trong lĩnh vực y tế - dân số sử 

dụng tối thiểu 35% sau khi trừ các chi phí đã kết cấu vào giá dịch vụ), nộp thuế và 

các khoản nộp ngân sách nhà nước theo quy định, phần chênh lệch thu lớn hơn chi 

hoạt động thường xuyên giao tự chủ (nếu có), đơn vị được sử dụng theo thứ tự như 

sau: 

1. Trích lập Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 20% 

2. Trích lập Quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm: 

a) Trong thời gian Chính phủ chưa ban hành chế độ tiền lương theo Nghị 

quyết số 27-NQ/TW, trích lập Quỹ bổ sung thu nhập tối đa không quá 2 lần quỹ 

tiền lương ngạch, bậc, chức vụ, các khoản đóng góp theo tiền lương và các khoản 

phụ cấp do Nhà nước quy định. Tỷ lệ trích lập: 60%. 

b) Kể từ thời điểm chế độ tiền lương do Chính phủ quy định theo Nghị quyết 

số 27-NQ/TW có hiệu lực thi hành,  Đơn vị tự bảo đảm 70% đến dưới 100% chi 

thường xuyên: Được chi thu nhập bình quân tăng thêm không quá 0,8 lần quỹ 

lương cơ bản của viên chức, người lao động của đơn vị.  Tỷ lệ trích lập:  60%. 

3. Trích lập Quỹ khen thưởng và Quỹ phúc lợi: 

- Quỹ khen thưởng: 5% 

- Quỹ Phúc lợi: 15% 

Đơn vị tự bảo đảm từ 70% đến dưới 100% chi thường xuyên: Trích lập tổng 

hai quỹ tối đa không quá 2,5 tháng tiền lương, tiền công thực hiện trong năm của 

đơn vị. 

4. Trích lập Quỹ khác theo quy định của pháp luật. 

5. Phần chênh lệch thu lớn hơn chi còn lại (nếu có) sau khi đã trích lập các 

quỹ theo quy định được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp. 

6. Việc sử dụng các Quỹ thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 

14 Nghị định này. Mức trích cụ thể và quy trình sử dụng các Quỹ quy định tại Điều 

này do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công quyết định theo quy chế chi tiêu nội bộ 

phù hợp quy định pháp luật liên quan và phải công khai trong đơn vị. 
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Điều 8. Nội dung chi các Quỹ: (Theo NĐ 60/2021/NĐ-CP) 

1. Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp: 

 Để đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm 

trang thiết bị, phương tiện làm việc; phát triển năng lực hoạt động sự nghiệp; chi áp 

dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ; đào tạo nâng cao nghiệp vụ chuyên môn 

cho người lao động trong đơn vị; mua bản quyền tác phẩm, chương trình; góp vốn 

liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước để tổ chức 

hoạt động dịch vụ sự nghiệp công theo chức năng, nhiệm vụ được giao và các 

khoản chi khác (nếu có). Việc sử dụng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để đầu 

tư, mua sắm, góp vốn liên doanh, liên kết phải thực hiện đúng, đầy đủ các quy định 

của pháp luật về đầu tư công; pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công; pháp luật 

về đấu thầu và các quy định của pháp luật khác có liên quan. 

- Chi đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm 

trang thiết bị, phương tiện làm việc. 

- Chi công tác  nghiên cứu khoa  học kỹ thuật: (Các đề tài được  Hội đồng 

Khoa học kỹ thuật ngành Y tế đánh giá phân loại) 

+ Đề tài nghiên cứu khoa học đạt lọai A: 5.000.000đ 

+ Đề tài nghiên cứu khoa học đạt lọai B: 3.000.000đ 

+ Đề tài nghiên cứu khoa học đạt lọai C: 2.000.000đ 

- Chi hợp đồng với  Bác sỹ đã nghỉ hưu, nếu Bệnh viện có nhu cầu ký hợp đồng 

để hướng dẫn, huấn luyện nâng cao tay nghề cho viên chức trong bệnh viện mức tiền 

công và các chế độ khác do hai bên cùng thỏa thuận. 

- Chi hỗ trợ cho cho các đợt tập huấn nghiệp vụ, chuyên môn, Hội thi Điều 

dưỡng, An toàn lao động, phòng chống cháy nổ… Do Giám đốc quyết định. 

- Chi hỗ trợ bác sĩ  đi thi bác sĩ chính: Để khuyến khích các bác sỹ nâng cao 

trình độ chuyên môn phục vụ cho bệnh viện ngày một  phát triển hơn. Vì vậy  

thống nhất các bác sỹ khi đi thi bác sỹ chính được hưởng như chế độ công tác phí.  

- Đối với tài sản cố định được đầu tư, mua sắm từ nguồn vốn vay, vốn huy 

động, số tiền trích khấu hao tài sản cố định được dùng để trả nợ; số tiền trích 

khấu hao tài sản cố định còn lại sau khi trả nợ được bổ sung Quỹ phát triển hoạt 

động sự nghiệp của đơn vị; trường hợp số tiền trích khấu hao tài sản cố định 

không đủ trả nợ, đơn vị được dùng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp để trả 

nợ. 

- Tài sản được hình thành từ nguồn Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và 

các nguồn tài chính hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công là tài sản, vốn của Nhà 

nước. 
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2. Quỹ bổ sung thu nhập và chi thu nhập tăng thêm:  

Để chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong năm và dự phòng chi bổ 

sung thu nhập cho người lao động năm sau trong trường hợp nguồn thu nhập bị 

giảm. Việc chi bổ sung thu nhập cho người lao động trong đơn vị được thực hiện 

theo nguyên tắc gắn với số lượng, chất lượng và hiệu quả công tác. 

Cách tính được quy định cụ thể như sau: 

   Dự  kiến lương tăng thêm từ  0,1 đến 0,8 lần quỹ lương cơ bản của viên 

chức, người lao động của đơn vị. Tuỳ thuộc vào kết quả hoạt động tài chính của 

đơn vị ; 

  Căn cứ Thông tư số 71/2006/TT-BTC; ngy 09/8/2006 việc chi trả thu nhập 

tăng thêm cho từng người lao động trong đơn vị (lao động trong biên chế & lao 

động hợp đồng từ 01 năm trở lên ) theo quy chế chi tiêu nội bộ của đơn vị và bảo 

đảm nguyên tắc người nào có hiệu suất công tác cao, đóng góp nhiều cho việc tăng 

thu, tiết kiệm chi thì được trả nhiều hơn. 

2.1 Cách tính chi quỹ Bổ sung thu nhập và thu nhập tăng thêm: 

Thực hiện đúng quy định và hướng dẫn tại thông tư 71/2006/TT-BTC; ngy 

09/8/2006 ngày 09/8/2006 của Bộ Tài Chính để xây dựng quy chế trả thu nhập tăng 

thêm cho cán bộ, viên chức trong đơn vị. Thu nhập tăng thêm được xy dựng  như 

sau:  

 

 

 

 

 

Trong đó: 

* Hệ số lương cơ bản (HSCB) Gồm:  Hệ số lương cấp bậc, phụ cấp chức 

vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (Hệ số này được tính theo quy định hiện hnh). 

* Hệ số theo trình độ (HSTĐ) : 

 Hệ số cộng thêm theo trình độ được quy định như sau :   

 -  Sau đại học : Hưởng hệ số  1,5   

-  Bác sỹ  Đại học đa khoa CK sâu: Hưởng hệ số  1,2 

-  Đại học khc:    : Hưởng hệ số  1,0 

 - Cao đẳng       : Hưởng hệ số   0,7 

 - Trung cấp       : Hưởng hệ số  0,5 

 - Sơ cấp v số còn  : Hưởng hệ số  0,2 

* Hệ số K: Hệ số điều chỉnh tăng thêm (từ 0,1 đến 2 lần), tuỳ thuộc vào kết 

quả hoạt động tài chính của đơn vị, Thủ trưởng đơn vị quyết định. 

Tiền thu nhập tăng thêm   =  Möùc löông cô sôû  X  ∑(Hệ số lương cơ bản + HS Phụ cấp 

chức vụ + HS Phụ cấp vượt khung  + HS theo trình độ) x K x  Hệ số xeáp loaïi theo thaùng 
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* Hệ số xếp loại theo tháng: Hàng tháng do đơn vị tự kiểm tra, kiểm soát và 

xếp loại theo mức độ hoàn thành công việc, việc chấp hành Quy định về chuyên 

môn, Quy chế của bệnh viện… củạ các khoa, phòng và xếp loại theo các mức:  

A,B,C,D… 

* Đối với cc khoa, phịng: 

- Khoa, phòng xếp loại A     Hưởng hệ số:  1,0 

- Khoa, phòng xếp loại B    Hưởng  hệ số:  0,8 

- Khoa, phòng xếp loại C    Hưởng hệ số :  0,5 

Ví dụ:   

Ông Nguyễn Văn  A trong tháng  01/2020 có các hệ số như sau: 

 - Hệ số lương cơ bản:  4,32 

 - Hệ số phụ cấp chức vụ:    0,5 

 - Hệ số phụ cấp thâm niên: 0,365 

 - Ông A có trình độ Sau Đại học nên Hệ số trình độ của ông A: 1,5 

 - Trong tháng 01 khoa ông A xếp loại A, vậy ông A hưởng hệ số xếp loại 

theo tháng: 1,0 

- Trong tháng tùy theo tình hình hoạt động của Bệnh viện, Giám đốc bệnh 

viện ra quyết định chi thu nhập tăng thêm tháng 01 cho toàn viện là 0,3 (tức hệ số 

K = 0,3) 

 - Mức lương cơ sở do nhà nước quy định là: 1.490.000 đ  

Số tiền thu nhập tăng thêm ông A trong tháng 01/2020 được tính như 

sau: 

Số tiền thu    

nhập tăng 

thêm của ông 

A 

=1.490.000 x ∑ (4,32+ 0,5 + 0.365 +1,5) x 0,3 x1,0 = 2.988.195 đ 

* Đối với cá nhân: Tùy theo mức hoàn thành nhiệm vụ tất cả CBCNVC và 

người lao động  trong khoa-phòng (dựa theo bảng kiểm tra xếp hạng:  A,B,C,D… 

của đoàn kiểm tra Bệnh viện đối với các khoa phòng) mà được hưởng mức Hệ số 

xếp loại trong thng. 

Việc chi thu nhập tăng them  hng quý hay hang năm  tùy thuộc vào  kết quả 

hoạt động của đơn vị trong  quý , năm đó. Ban Giám đốc sẽ căn cứ vào báo cáo tài 

chính hàng quý, năm của Bệnh viện để ra quyết định chi thu nhập tăng thêm. 

2.2. Chi cho bác sỹ đứng tên hành nghề khám bệnh chữa bệnh cho bệnh 

viện: 

Thực hiện luật khám chữa bệnh số 40/2009/QH2 Điều 43 Điều kiện cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Đại diện Ban lãnh đạo bệnh 

viện đứng tên hành nghề cho đơn vị, nên không được đứng tên khám chữa bệnh 
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ngoài giờ tại nhà. Bệnh viện thống nhất chi thu nhập tăng thêm cho người đứng 

hành nghề cho bệnh viện với hệ số  là 2,68/tháng (mức lương cơ bản). 

2.3. Các trường hợp ảnh hưởng đến mức Thu nhập tăng thêm: 

 *  Đối với  trường hợp  cá nhân vi phạm kỷ luật : 

- Từ hình thức khiển trách trở lên ( Có quyết định xử lý kỷ luật của cơ quan 

hoặc cơ quan chủ quản): Không được hưởng lương tăng thêm trong 12 tháng 

+ Nữ viên chức hợp đồng ngắn hạn từ 12 tháng trở xuống mà có thai thì 

chấm dứt hợp đồng (hết thời gian bảo sản sẽ chấm dứt hợp đồng,  có bản cam kết 

kèm theo hợp đồng). 

+ Nữ  viên chức hợp đồng lao động ngắn hạn tái ký lần 2 mà có thai thì 

không hưởng lương tăng thêm trong 01 năm và không xét khen thưởng cuối năm. 

+ Nữ viên chức tuyển dụng vào biên chế trong 02 năm đầu tiên công tác ( 

tính từ ngày có quyết định tuyển dụng của Sở Nội vụ) mà sinh con thì không hưởng 

lương tăng thêm 01 năm và không xét khen thưởng cuối năm 

- Viên chức trong đơn vị nếu sinh con thứ 03 ( trừ trường hợp đặc biệt pháp 

luật cho phép) thì xử lý theo quy định pháp luật ( nếu có) hoặc xử lý theo đơn vị, 

không hưởng lương tăng thêm trong 01 nãm và không xét thi đua khen thưởng cuối 

năm. 

- Viên chức thực hiện tốt các nội dung trong bảng cam kết “ Đổi mới phong 

cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Quyết định 

2151/QĐ/BYT ngày 04/6/2015 và quy tắc ứng xử theo Thông tư số 

07/2014/TT/BYT mà được bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân khen thông qua thư 

góp ý hoặc trực tiếp với Ban lãnh đạo bệnh viện thì được khen thưởng đột xuất theo 

quy chế. 

- Viên chức nếu vi phạm các nội dung trong bảng cam kết “Đổi mới phong 

cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Quyết định 

2151/QĐ/BYT ngày 04/6/2015 và quy tắc ứng xử theo Thông tư số 

07/2014/TT/BYT, vi phạm giờ giấc, sai sót chuyên môn nghiệp vụ, sai sót mà 

BHXH xuất toán thì: 

 + Lần đầu nhắc nhở 

 + Lần thứ hai làm bản kiểm điểm và hạ 1 bậc lương tăng thêm so với khoa 

Phòng trong tháng. 

 + Lần thứ ba cắt lương tăng thêm một quý và không xét thi đua khen thưởng 

năm 

- Những trường hợp cá nhân vi phạm quy chế, nội quy Bệnh viện, tùy theo 

mức độ vi phạm mà Hội đồng thi đua khen thưởng, Hội đồng kỷ luật xem xét quyết 

định 

* Đối với ban lãnh đạo: Hưởng theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ của lĩnh 

vực được phân công và hưởng theo xếp loại của các khoa, phòng phụ trách. Nếu  cc 
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khoa phịng phụ trách đạt từ  50% trở ln xếp loại no thì lnh đạo phụ trch khoa, phịng 

xếp theo loại  đó. 

* Đối với các đối tượng đang đi học, nghỉ phép, nghỉ  ốm, nghỉ bảo sản : 

Đi học đại học (trong diện quy hoạch): hưởng mức C 

Đi học sau đại học : hưởng mức  C 

Đi học ngắn hạn (chuyên môn, chính trị… từ 06 thng trở xuống ): xếp loại 

theo khoa phòng hng tháng. Đi học ngắn hạn (chuyn mơn, chinh trị … trn 06 thng ) 

thì xếp loại mức C. 

* Lưu ý : đối tượng đi học có hưởng lương tăng thêm, nếu sau khi hoàn tất 

khoá học m không trở về phục vụ đơn vị phải chịu trách nhiệm bồi hoàn toàn bộ số 

tiền lương tăng thêm đã nhận trong thời gian đi học. (Tröø tröôøng hôïp chuyeån 
coâng taùc vôùi  lyù do chính đáng được ban lnh đạo quyết định) 

Nghỉ phép: xếp loại theo khoa phòng trong tháng. 

Nghỉ bảo sản: hưởng mức C 

Nghỉ ốm: không được hưởng trong thời gian nghỉ ốm. Số ngày làm việc còn 

lại được tính theo ngày công thực làm và xếp loại theo khoa phòng trong tháng.  

3. Quỹ khen thưởng: 

 Để thưởng cuối năm, thưởng định kỳ, thưởng đột xuất cho tập thể, cá nhân 

trong và ngoài đơn vị theo hiệu quả công việc và thành tích đóng góp vào hoạt 

động của đơn vị. Mức thưởng do Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công quyết định và 

được ghi trong Quy chế chi  tiêu nội bộ. 

3.1.Chi khen thưởng danh hiệu tiên tiến cuối năm 

+ Đối với cá nhân: Danh hiệu “Lao động tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức 

lương tối thiểu chung.  

+  Đối với tập thể: Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” được tặng Giấy 

chứng nhận và được thưởng 0,8 lần mức lương tối thiểu chung;  

3.2. Chi khen thưởng đột xuất: 

Trong công tác khám chữa bệnh, kịp thời cấp cứu bệnh nhân, hoàn thành công 

việc đột xuất của Bệnh viện: 

+ Đối với cá nhân: = ½ chi khen thưởng lao động tiến tiến cuối năm. 

+  Đối với tập thể: = ½ chi khen thưởng lao động tiến tiến cuối năm. 

3.3. Các khoản chi khen thưởng khác : 

- Chi khen thưởng cho tập thể, các nhân có thành tích trong các hội thi tay 

nghề; thi chuyên môn nghiệp vụ cấp Bệnh viện, cấp Ngành y tế hoặc tương đương. 

Mức chi cụ thể căn cứ vào tình hình tài chính của đơn vị, Hội đồng thi đua khen 

thưởng đề xuất Giám đốc quyết định. 

- Chi khen thưởng cá nhân đạt danh hiệu CSTĐ: 500.000đ/người 
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- Chi khen thưởng kịp thời cá nhân, tập thể trực tiếp triển khai kỹ thuật lâm 

sàng mới. 

+ Cá nhân: 1.000.000đ/người 

+ Tập thể: 500.000đ 

- Chi khen thưởng cán bộ CCVC nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp sức khỏe: 

200.000đ/người. 

- Chi khen thưởng các khoa, phòng có thành tích tăng thu tiết kiệm chi, mức 

chi do Ban giám đốc và Ban chấp hành công đoàn bàn bạc thống nhất mức chi cụ 

thể. 

- Các loại khen thưởng khác sẽ có mức chi cụ thể sau khi Ban Giám đốc thống 

nhất với Công đoàn cơ sở Bệnh viện.  

4. Quỹ phúc lợi: 

 Để xây dựng, sửa chữa các công trình phúc lợi của đơn vị; góp một phần 

vốn để đầu tư xây dựng các công trình phúc lợi chung trong ngành hoặc với các 

đơn vị khác theo hợp đồng; chi cho các hoạt động phúc lợi tập thể của người lao 

động trong đơn vị; trợ cấp khó khăn đột xuất cho người lao động, kể cả trường hợp 

nghỉ hưu, nghỉ mất sức, hoàn cảnh khó khăn; chi thêm cho người lao động thực 

hiện tinh giản biên chế; chi hỗ trợ hoạt động xã hội, từ thiện; 

- Tết nguyên đán: Ngoài quyết định của UBND tỉnh chi thêm tiền từ quỹ 

phúc lợi 500.000đ/người (Hàng năm tùy tình hình hoạt động của đơn vị, Giám đốc 

căn cứ tình hình Quỹ phúc lợi có thể chi cao hơn hoặc thấp hơn 500.000 đ). 

-Ngày 27/2: 500.000đ/người  

-Tết dương lịch, ngày giổ tổ Hùng Vương 10/3Al, 30/4 và 1/5 va 2/9 : 

 200.000đ/người/ngày  

-Ngày 8/3 & 20/10: 200.000đ/nữ /ngày  

       -Tết dân tộc: 200.000đ/người 

- Chi trợ cấp nghỉ hưu, chuyển công tác (thuộc diện phân công, điều động) 

tinh giảm biên chế: 

+ Ban lãnh đạo Bệnh viện: 3.000.000 đồng 

+ Lãnh đạo các khoa, phòng: 2.000.000 đồng 

+ Cán bộ, công nhân,viên chức: 1.000.000 đồng 

- Chi  hỗ trợ  CBCCVC tham gia trực trong 4 ngày tết cổ truyền: 200.000 

đ/người/ngày 

 - Tiền nước uống cho CBCNVC trong Bệnh Viện mức 20.000đ/người/tháng. 

Số tiền này giao khoán cho khoa – phòng. 

- Chi  phúng điếu đám tang: 

+ Cha mẹ (Tứ thân phụ mẫu): 1.000.000 đồng/người 
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+ Vợ hoặc chồng, con của công chức, viên chức:1.000.000 đồng/người 

+ Bản thân là công chức, viên chức: 5.000.000 đồng/người. 

    - Chi phúng điếu tang lễ  các cá nhân, đơn vị, gia đình có mối quan hệ 

công tác với Bệnh viện mức chi: 500.000 đồng. (Mua vòng hoa 500.000 đ, phúng 

điếu 500.000 đ). 

- Chi hỗ trợ hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội cựu chiến 

binh… Mức chi theo đề nghị của BCHCĐ và họp Ban lãnh đạo và các đoàn thể 

Giám đốc quyết định trên tinh thần tiết kiệm, hiệu quả. 

5. Quỹ khác: Thực hiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành. 

6. Quỹ dự phòng ổn định thu nhập:  

- Theo NĐ 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021, tại mục 5, điều 40 quy định:  

“5.Số dư quỹ dự phòng ổn định thu nhập (đã trích lập theo Nghị định 

số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ quy định quyền tự 

chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài 

chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập); số dư quỹ bổ sung thu nhập (đã trích lập 

theo Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy 

định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập và Nghị định 

số 141/2016/NĐ-CP ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự 

chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp 

khác) đến ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì thực hiện như sau: 

a) Đối với đơn vị nhóm 1 và nhóm 2, số dư được chuyển vào Quỹ bổ sung 

thu nhập; kể từ thời điểm chế độ tiền lương do Chính phủ quy định theo Nghị quyết 

số 27-NQ/TW có hiệu lực thi hành, số dư từ Quỹ bổ sung thu nhập được tính vào 

Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi; 

b) Đối với đơn vị nhóm 3, số dư được chuyển vào Quỹ bổ sung thu nhập”. 

Tất cả các Quỹ trên chỉ được phép chi khi có số dư quỹ là số dương. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-43-2006-nd-cp-quyen-tu-chu-tu-chiu-trach-nhiem-thuc-hien-nhiem-vu-to-chuc-bo-may-bien-che-tai-chinh-doi-voi-don-vi-su-nghiep-cong-lap-11313.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-54-2016-nd-cp-co-che-tu-chu-to-chuc-khoa-hoc-cong-nghe-cong-lap-314443.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-141-2016-nd-cp-co-che-tu-chu-don-vi-su-nghiep-cong-lap-linh-vuc-su-nghiep-kinh-te-325310.aspx
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CHƯƠNG IV 

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH 

 

Điều 7 : Trưởng, phó các khoa, phòng Bệnh viện có trách nhiệm hướng dẫn 

và phổ biến cho công chức, viên chức tại khoa, phòng mình hiểu rõ và thực hiện 

đúng quy định của Pháp luật và đảm bảo đúng nội dung quy định tại Quy chế chi 

tiêu nội bộ năm 2021. 

Điều 8:  Toàn bộ nội dung trên, các khoa phòng  có trách nhiệm tham mưu 

nội dung liên quan đến nghiệp vụ của từng khoa, phòng. Thủ trưởng đơn vị là 

người quyết định cuối cùng và chịu trách nhiệm trước các quyết định, nội dung đã 

ký. 

Điều 9: Những nội dung không quy định trong quy chế này thực hiện theo 

quy định hiện hành của Nhà nước, của UBND Tỉnh. 

Điều 10: Quy chế này đã được Ban lãnh đạo, Ban chấp hành công đoàn cơ 

sở và toàn thể cán bộ viên chức thông qua trong hội nghị CBVC ngày  12 tháng 01 

năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2022. Quy chế được bổ sung, sửa đổi 

hàng năm tại hội nghị cán bộ viên chức, hoặc khi Nhà nước ban hành quy định 

mới./. 

BCH CÔNG ĐOÀN 

Chủ tịch 

 

 

 

Nguyễn Thái Trung 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Nguyễn Xuân Thống 
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