Do giá dch v khám, cha bnh liên quan trc tip n ngi dân khi b au m, liên quan n l trình BHYT toàn
dân và cân i Qu BHYT nên vic thc hin phi ht sc thn trng, B Y t ã xây dng l trình và c Chính ph quyt
nh thc hin theo l trình sau:
(i) Nm 2013: Giá các dch v c tính trên c s các chi phí trc tip sau:
- Tin thuc, hoá cht, vt t tiêu hao, vt t thay th thc hin dch v (bao gm c chi phí bo qun, hao ht theo nh
mc c c quan có thm quyn quy nh),
- Tin in, nc, nhiên liu, x lý cht thi, v sinh môi trng trc tip thc hin dch v;
- Duy tu, bo dng thit b, mua thay th công c, dng c trc tip s dng thc hin các dch v.
- Chi phí chi tr ph cp thng trc, chi phí chi tr ph cp phu thut, th thut (nu iu kin 2013 thun li thì d kin iu
chnh 6 tháng cui nm).
(ii) Giai on 2014-2017: Giá dch v c tính trên c s các chi phí sau:
- Các khon chi phí nh nm 2013;
- Chi phí v tin lng:
+ Nm 2014-2015: ch tính 30% Qu tin lng c bn i vi các bnh vin tuyn tnh khu vc min núi, Tây
Nguyên và các bnh vin qun thuc Hà Ni và Thành ph H Chí Minh, 50% Qu tin lng c bn i vi các bnh
vin tuyn Trung ng và ca các tnh, thành ph trc thuc trung ng còn li;
+ Nm 2016-2017: tính 100% Qu tin lng c bn i vi các bnh vin tuyn tnh, tuyn trung ng và các bnh vin
qun thuc Hà Ni và Thành ph H Chí Minh, 50% Qu tin lng c bn i vi các bnh vin tuyn huyn còn li;
- Chi phí nhân công thuê ngoài (nu có). Chi phí c thù ti a không quá 50% chi phí tin lng ca dch v
chi tr thù lao nhm khuyn khích, thu hút các chuyên gia, thy thuc gii làm vic ti n v,
- Khu hao tài sn c nh là máy móc thit b trc tip s dng thc hin dch v theo ch áp dng i vi doanh nghip
nhà nc; chi phí chi tr lãi tin vay theo các hp ng vay vn, huy ng vn u t, mua sm trang thit b thc hin
dch v (nu có): c tính và phân b vào chi phí ca các dch v s dng ngun vn này.
- Chi phí gián tip, các chi phí hp pháp khác vn hành, bo m hot ng bình thng ca bnh vin.
(iii) Giai on t nm 2018 tr i, giá dch v khám bnh, cha bnh c tính các chi phí thc hin dch v.
- Các chi phí trc tip:
+ Chi phí v thuc, hoá cht, vt t tiêu hao, vt t thay th (bao gm c chi phí bo qun, hao ht theo nh mc c c
quan có thm quyn quy nh);
+ Chi phí v in, nc, nhiên liu, x lý cht thi, v sinh môi trng;
+ Tin lng, ph cp, các khon óng góp; chi phí thuê nhân công thuê ngoài; Chi phí c thù ti a không
quá 50% chi phí tin lng ca dch v.
+ Chi phí duy tu, bo dng, sa cha tài sn c nh, mua sm thay th công c, dng c trc tip s dng thc hin dch
v k thut;
+ Khu hao tài sn c nh theo ch áp dng i vi doanh nghip nhà nc; chi phí chi tr lãi tin vay theo các hp
ng vay vn, huy ng vn u t, mua sm trang thit b thc hin dch v (nu có): c tính và phân b vào chi phí

ca các dch v s dng ngun vn này.
- Chi phí gián tip;
+ Chi phí ca b phn gián tip, các chi phí hp pháp khác vn hành, bo m hot ng bình thng ca bnh vin.
+ Chi phí ào to, nghiên cu khoa hc ng dng các k thut mi..
* Chi phí v tin lng c tính theo nguyên tc sau: i vi nhng dch v có n giá tin lng trong n giá ca
dch v c c quan có thm quyn phê duyt thì c tính theo n giá tin lng ã c phê duyt. i vi nhng dch v cha c
quy nh n giá tin lng trong n giá ca dch v thì chi phí v tin lng c tính trên c s hao phí lao ng và mc tin
lng bình quân thc hin dch v.
(iv) V thm quyn quy nh giá dch v y t ca các c s khám bnh, cha bnh công lp:
- B Y t ch trì phi hp vi B Tài chính quy nh khung giá dch v khám bnh, cha bnh trong trng hp thanh
toán theo dch v; khung giá ca tng loi bnh, nhóm bnh trong trng hp thanh toán theo trng hp bnh, gm
2 khung giá: Khung giá tính theo l trình nêu trên và Khung giá tính y các yu t chi phí và có tích ly.
- B Y t quy nh giá i vi các bnh vin thuc B Y t qun lý, các B quy nh giá i vi các bnh vin do B qun lý
(hoc áp dng giá ca bnh vin cùng hng ti a phng), y ban nhân dân cp tnh quy nh giá i vi các bnh vin
thuc a phng qun lý.
- Mc iu chnh giá dch v y t và thi im iu chnh giá dch v y t do c quan nhà nc có thm quyn quyt nh cho
phù hp.
Riêng các n v thuc nhóm 1, nhóm 2, c s thc hin xã hi hóa ca n v s nghip y t công lp c quyt nh giá
trong phm vi khung giá tính y các yu t chi phí do liên b ban hành.

Ghi chú:
Phân loi n v s nghip y t công lp thành 04 nhóm da trên c s mc bo m chi phí hot ng t các ngun thu,
c th:
- Nhóm 1: n v có ngun thu s nghip t bo m c toàn b kinh phí kinh phí hot ng thng xuyên và kinh phí
u t phát trin.
- Nhóm 2: n v có ngun thu s nghip t bo m c toàn b kinh phí hot ng thng xuyên.
- Nhóm 3: n v có ngun thu s nghip t bo m mt phn kinh phí hot ng thng xuyên.
- Nhóm 4: n v có ngun thu s nghip thp hoc không có ngun thu, kinh phí hot ng thng xuyên theo chc
nng, nhim v c giao do nhà nc bo m toàn b.
(Ngun: Ngh nh 85/2012/N-CP ngày 15/10/2012 v c ch hot ng, c ch tài chính i vi các n v s nghip y t
công lp và giá dch v khám, bnh, cha bnh ca các c s khám bnh, cha bnh công lp ca Chính Ph).
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