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THÔNG BÁO 

V/v: Giá thu dịch vụ nhà nghỉ thân nhân tại Bệnh viện Bà Rịa. 

Căn cứ Công văn số 3014/SYT-KHTC ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Sở Y Tế 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc triển khai nội dung của phương án xã hội hóa dịch vụ y tế 

và không y tế tại bệnh viện Bà Rịa giai đoạn 2017-2020.  

Căn cứ Công văn số 469/BVBR-TCKT ngày 01 tháng 7 năm 2019 gửi Sở Y tế 

tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu về việc kê khai giá dịch vụ nhà nghỉ thân nhân tại Bệnh viện Bà 

Rịa.  

Căn cứ Công văn số 1871/SYT-QLHN ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Sở Y tế, 

đồng ý với mức giá kê khai dịch vụ nhà nghỉ thân nhân tại Bệnh viện Bà Rịa.  

Nay Bệnh viện Bà Rịa thông báo mức giá như sau: 

1. Thời gian thực hiện: 

Áp dụng từ ngày 17 tháng 7 năm 2019. 

2. Mức giá dịch vụ nhà nghỉ thân nhân:  

 

Nội dung Đơn vị tính Số tiền 

Dịch vụ nhà nghỉ thân nhân (theo ngày) Giường/ngày 75.000 đồng 

Dịch vụ nhà nghỉ thân nhân (theo phòng) Phòng/ ngày 500.000 đồng 

3. Nhiệm vụ các khoa phòng: 

Phòng TCKT: Áp giá dịch vụ nhà nghỉ thân nhân lên hệ thống phần mềm HIS, 

thực hiện thu chi tài chính theo đúng quy định. 

Phòng CTXH: Thực hiện thông báo giá dịch vụ nhà nghỉ thân nhân lên các 

phương tiện thông tin, tuyên truyền để thân nhân, bệnh nhân được biết. 

Phòng HCQT: Niêm yết giá dịch vụ nhà nghỉ thân nhân công khai tại các bảng 

thông báo, bảng công khai giá viện phí, niêm yết giá tại khu nhà G. 

Phòng Điều dưỡng: Bố trí nhân viên làm việc tại khu nhà nghỉ thân nhân, nhập 

thông tin khách hàng sử dụng dịch vụ, theo dõi quản lý tài sản và các trang thiết bị tại 

khu nhà nghỉ thân nhân. 

Các khoa phòng tư vấn, giải đáp thắc mắc của thân nhân, bệnh nhân khi có nhu 

cầu thuê giường nghỉ, phòng nghỉ. 

Trên đây là thông báo mức giá dịch vụ nhà nghỉ thân nhân. Bệnh viện Bà Rịa 

thông báo các khoa, phòng được biết và thực hiện. 

Nơi nhận:                                                               GIÁM ĐỐC 

- Ban Giám đốc (để biết); 

- Các khoa phòng (biết và thực hiện); 

- Lưu:VT, P.TCKT. 
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