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CÔNG BÁO/Số 82/Ngày 08-9-2007

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Số: 65/2007/QĐUBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
Vũng Tàu, ngày 07 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành các chế độ, bố trí nhân sự trực
và mức thu học phí đào tạo của ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và
Ủy ban nhân dân năm 2004;
Căn cứ Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 1998 của Thủ
tướng Chính phủ và Thông tư liên tịch số 54/1998/TTLT/BGD&ĐT-TC ngày 31
tháng 8 năm 1998 của liên Bộ Giáo dục - Đào tạo và Tài chính hướng dẫn thực hiện
thu chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống
giáo dục quốc dân;
Căn cứ Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg ngày 30 tháng 7 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với
công chức, viên chức ngành y tế và Thông tư liên tịch số 09/2003/TTLT-BYT-BTCBNV ngày 29 tháng 9 năm 2003 của liên Bộ Y tế - Tài chính - Nội vụ hướng dẫn thực
hiện Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg;
Căn cứ Nghị quyết số 27/2007/NQ-HĐND ngày 02 tháng 8 năm 2007 của Hội
đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành các chế độ, bố trí nhân sự
trực và mức thu học phí đào tạo của ngành y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1200/TTr-YT ngày 23 tháng
7 năm 2007 về việc đề nghị xét duyệt mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn ấp; số
1121/TT-YT-TC-BHXH ngày 12 tháng 7 năm 2007 của liên Sở Y tế - Tài chính - Bảo
hiểm xã hội về việc phê duyệt cho phép Sở Y tế cấp thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho
nhân viên y tế thôn ấp và những người hiến máu nhân đạo 03 lần/năm; số 1118/TTYT-TC ngày 12 tháng 7 năm 2007 của liên Sở Y tế - Tài chính về việc phê duyệt mức
thu học phí của Trường Trung học Y tế tỉnh; số 1119/TT-YT-TC ngày 12 tháng 7
năm 2007 của liên Sở Y tế - Tài chính về việc xin được bố trí nhân sự trực 24/24 giờ
tại các cơ sở công lập,

QUYẾT ĐỊNH :

