
SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

 

Số:          /TB –BVĐKT 

  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lai Châu, ngày       tháng 12 năm 2022 

THÔNG BÁO GIÁ THU 

Các dịch vụ theo đề án sử dụng tài sản công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lai 

Châu vào mục đích kinh doanh, cho thuê   

Căn cứ Nghị định số: 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ quy 

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

Căn cứ Thông tư số 56/2022/TT-BTC ngày 16/9/2022 của Bộ Tài chính 

hướng dẫn một số nội dung về cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công 

lập; xử lý tài sản, tài chính khi tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.  

Căn cứ nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; 

Căn cứ Quyết định số 1435/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lai Châu Quyết định phê duyệt Đề án “ Sử dụng tài sản công 

tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu vào mục đích kinh doang, cho thuê”  

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai châu thông báo giá thu một sô dịch vụ tại bệnh 

viện như sau: 

 

STT Tên dịch vụ Giá thu (VNĐ) 

1 Tiền phòng tự nguyện 300.000đ/ngày/02 giường 

2 Thuê hội trường 3.500.000đ/ngày 

 Tiền Thuê hội trường 01 ngày 3.500.000đ/ngày 

 Tiền Thuê hội trường ½ ngày 1.700.000đ/1/2 ngày 

3 Nhà đại thể  

 Bảo quản lạnh xác từ 1 đến 6h 600.000đ/ 01tử thi 

 Bảo quản lạnh xác từ 6h đến 12h 1.000.000đ/ 01Tử thi 

 Bảo quản lạnh xác từ 12h đến 24h 2.000.000đ/ 01Tử thi 

 Bảo quản lạnh xác từ ngày thứ 3 trở đi thu 

thêm 

1.000.000đ/ ngày/01tử thi 

 Hỗ trợ mổ tử thi 1.000.000đ/1 tử thi 

4 Dịch vụ chông giữ phương tiện 39.500.000/ tháng 

5 Dịch vụ Căn tin, bán hàng tạp hóa 36.500.000/tháng 



(Ghi chú: Giá giường bệnh trên không bao gồm giá giường bệnh BHYT và 

giá giường bệnh viện phí do người bệnh chi trả). 

 Giá dịch vụ trên thực hiện từ ngày 01/02/2023 

 Bệnh viện đa khoa tỉnh Lai Châu thông báo đến Sở Y tế, Sở Tài chính, các 

khoa phòng và bệnh nhân được biết.  

 

Nơi nhận:                                                                            GIÁM ĐỐC 
- Sở Y tế; 

- Sở Tài chính; 

- Các khoa phòng BVĐKT; 

-Lưu: VT, TCKT. 

 

 

                                                                            Đào Việt Hưng 
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