
Bộ QUỐC PHÒNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-------------  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

So: /2014/TT-BQP 'Hà Nội, n g à y t h á n g  8 năm 20ỉ 4

THÔNG T ư
Hướng dẫn thưc hiện một số chế độ phụ cấp đặc thù 

đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người làm việc 
theo chế độ họp đồng lao đông trong các cơ sở y tế Quân đội 

và chế độ phụ cấp chống dịch

Căn cứ Nghị định số 35/20 ỉ3/NĐ-CP ngày 22 thảng 4 năm 2013 của 
Chỉnh phủ quy định chức nãng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cẩu tổ chức của 
Bộ Quốc phòng;

Căn cứ Quyết định sổ 73/20Ỉ ỉ/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 201 ỉ  của 
Thủ tướng Chỉnh phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đổi với công 
chức, viên chức, người ỉao động trong các cơ s â y  tế công lập và chê độ phụ câp 
chổng dịch (sau đây gọi tắt là Quyết định so 73/20ỉ ỉ/QĐ-TTg);

Xét đề nghị của Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị,

Bộ trưởng Bộ Quổc phòng hướng dẫn thực hiện một sổ chế độ phụ cấp 
đặc thù đôi với quân nhân, công nhân viên quôc phòng, người làm việc theo chê 
độ hợp đồng lao động trong các cơ sở y  tế Quân đội và chế độ phụ cấp chổng 
dịch như sau:

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
*

1. Thông tư này hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp 
phẫu thuật, thủ thuật đối với quân nhân, công nhân viên quốc phòng, người làm 
việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở y tế Quân đội và chế độ phụ 
cấp chống dịch.

2. Các cơ sở y tế trong Quân độí gồm:

a) Bệnh viện quân y, bệnh viện quân dân y, viện nghiên cứu có 
giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện);

b) Viện Pháp y Quân đội;

c) Viện Y học dự phòng Quân đội, Trung tâm Y học dự phòng phía Nam, 
Đội Y học dự phòng thuộc các quân khu, quân đoàn (sau đây gọi chung là cơ sở y 
học dự phòng);



d) Đội điều trị, tiểu đoàn quân y, đại đội quân y, bệnh xá quân y, bệnh xá 
quân dân y;

đ) Tổ quân y có giường lưu; thường trực cấp cứu của quân y các cấp có 
giường lưu.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ, công nhân viên 
quôc phòng, người làm việc theo chê độ hợp đông lao động đã được xêp lương 
theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của 
Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang trong các cơ sở y tế Quân đội.

2. Thành viên Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; cộng tác viên, tình 
nguyện viên được cấp có thẩm quyền huy động tham gia chông dịch.

Điều 3. Chế độ phụ cấp thường trực

1. Nguyên tắc thực hiện chế độ thường trực

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Quyết định số 
73/2011/QĐ-TTg.

2. Định mức nhân lực trong phiên trực

Định mức nhân lực trong phiên trực quy định dưới đây là định mức cao nhất. 
Các đơn vị, căn cứ vào công suất sử dụng giường bệnh để xác định số người trong 
phiên trực cho phù hợp; cụ thể như sau:

a) Đối với các bệnh viện đã được xếp hạng theo Quyết định của Bộ Quổc 
phòng hoặc chưa được xếp hạng, thực hiện định mức nhân lực trong một phiên 
trực theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

b) Viện Pháp y Quân đội: 03 người/phiên trực.

c) Đối với đội điều trị, tiểu đoàn quân y, đại đội quân y, bệnh xá quân y, 
bệnh xá quân đân y:

- Dưới 10 giường bệnh: 02 người/phiên trực;

* Từ 10 giường bệnh đến dưới 20 giường bệnh: 03 người/phiên trực;

- Từ 20 giường bệnh trở lên: 05 người/phíên trực.
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d) Đối với các cơ sở y học dự phòng:

- Viện Y học dự phòng Quân đội; Trung tâm Y học dự phòng phía Nam: 
03 người/phiên trực;

- Đội Y học dự phòng thuộc các quân khu, quân đoàn: 02 người/phiên trực.

đ) Tổ quân y có giường lưu; thường trực cấp cứu của quân y các cấp có 
giường lưu: 01 người/phiên trực.

3. Chế độ đối với người tham gia thường trực

a) Chế độ phụ cấp thường trực

- Người tham gia thường trực 24/24 giờ tại các cơ sở y tế ừong Quân đội 
được hưởng mức phụ cấp thường trực như sau:

+ Đối với các bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I: Mức hưởng 115.000 
đồng/người/phiến trực.

+ Đối với các bệnh viện hạng II; Viện Y học dự phòng Quân đội, Trung tâm 
Y học dự phòng phía Nam, Viện Pháp y Quân đội: Mức hưởng 90.000 
đông/người/phỉên trực.

+ Đối với các bệnh viện; đội y học dự phòng thuộc các quân khu, quân đoàn 
và các cơ sở y tế trong Quân đội có quy mô từ 20 giường trở lên: Mức hưởng 
65.000 đồng/người/phiên trực.

+ Đối vởí các cơ sở y tế trong Quân đội còn lại: Mức hưởng 25.000 
đồng/người/phiên trực.

- Mức phụ cấp thường trực tại khu vực hồi sửc cấp cứu, khu vực chăm sóc 
đặc biệt ở các cơ sở y tế trong Quân đội được tính bằng 1,5 lần mức quy định trên 
tại khu vực thông thường của các cơ sở y tế cùng hạng; thường trực vào ngày 
nghỉ hằng tuần được tính bằng 1,3 lần mức quy định trên; thường trực vào ngày 
íễ, Tết được tính bằng 1,8 lần mức quy định trên.

Khu vực hồi sức cấp cứu và khu vực chăm sóc đặc biệt, cụ thể như sau:

+ Khu vực hồi sức cấp cứu bao gồm: Khoa hồi sức tích cực (kể cả bộ phận 
hồi sức tích cực ở các khoa khác); Khoa gây mê hèi sức; Khoa điều trị tích cực; 
Khoa cấp cứu lưu; Khoa chống độc; Khoa đột quỵ.

+ Khu chăm sóc đặc biệt bao gồm: Khoa Chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán 
bộ Trưng ương (A ll)  thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, Bệnh viện 
Quân y 175, Viện Y học cổ truyền Quân đội; chăm sóc trẻ sinh non tháng ở 
bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II; khu chăm sóc bệnh nhân tâm thân câp 
tính ở các bệnh viện.
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Ví dụ 1: Bác sĩ Trần Văn A làm việc tại Khoa Tim mạch, Bệnh viện hạng 
I, được phân công trực 24/24 giờ. Phụ cấp thường trực của bác sĩ A được hưởng 
như sau:

- Trực vào ngày thường: 115.000 đồng.

- Trực vào Thứ 7, Chủ nhật: 149.500 đồng (115.000 đồng X 1,3).

Ví dụ 2: Bác sĩ Nguyễn Văn B làm việc tại Khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh 
viện hạng đặc biệt, được phân công trực 24/24 giờ. Phụ cấp thường trực của bác 
sĩ B được hưởng như sau:

- Trực vào ngày thường: 172.500 đồng (115.000 đồng X 1,5).

- Trực vào Thứ 7, Chủ nhật: 224.250 đồng (172.500 đồng X 1,3).

- Trực vào ngày lễ, Tết: 310.500 đồng (172.500 đồng X 1,8).

Ví dụ 3: Bác sĩ Nguyễn Văn c  làm việc tại Khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện 
hạng II, được phân công trực 16/24 giờ. Phụ cấp thường trực của bác sĩ c  được 
hưởng như sau:

- Trực vào ngày thường: 67.500 đồng (90.000 đồng X 0,75).

- Trực vào Thứ 7, Chủ nhật: 87.750 đồng (67.500 đồng X 1,3).

- Trực vào ngày lễ, Tết: 121.500 đồng (67.500 đồng X 1,8).

b) Người tham gia thường trực 24/24 giờ được hỗ trợ tiền ăn và được nghỉ 
bù theo quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 
73/2011/QĐ-TTg.

c) Người được huy động làm việc vào thời gian nghỉ bù thì được sắp xếp 
nghỉ bù vào thời gian khác, do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định.

Điều 4. Chế độ phụ cấp chống dich

1. Chế độ phụ cấp chống dịch, thường trực chống dịch đối với thành 
viên Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp; cộng tác viên, tình nguyện viên; người 
trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị người mắc bệnh dịch tại các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm trong Quân đội thực hiện theo quy định tại 
Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

2. Danh mục các bệnh truyền nhiễm nhóm B, nhóm c  mà người trực tiép 
tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm 
trong Quân đội được hưởng chế độ phụ cấp chống dịch, thực hiện theo quy định 
của Bộ Y tể.
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Danh mục các bệnh truyền nhiễm nhỏm B thực hiện theo quy định tại Phụ 
lục 01 ban hành kèm theo Thong tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC- 
BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của 
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg (kèm theo Thông tư này).

3. Cơ sả khám, chữa bệnh truyền nhiễm trong Quân đội gồm: Bệnh viện 
chuyên khoa bệnh truyền nhiễm; khoa truyền nhiễm thuộc các bệnh viện và các 
cơ sở y tế khác có nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm được Ban Chỉ 
đạo chổng dịch có thẩm quyền quyết định huy động trong trường hợp có dịch.

4. Thời gian áp dụng phụ cấp chống địch là số ngày thực tế tham gia 
khám, chấn đoán, điều trị người mắc bệnh truyền nhiễm theo Danh mục của Bộ 
Y tế ban hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh truyền nhiễm, trong thời gian kể 
từ ngày cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật công bố dịch đến 
khi công bố hết dịch.

Điều 5. Chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật

Thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

Điều 6. Nguyên tắc và trách nhiệm chi trả

1. Nguyên tắc chỉ trả

Thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều 5 Quyết 
định số 73/2011/QĐ-TTg.

2. Trách nhiệm chi ừả

a) Các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm chi trậ chế độ phụ cấp đặc thù quy 
định tại Quyết định số 73/201 l/QĐ“TTg và hướng dẫn tại Thông tư này cho các 
đối tượng thuộc phạm vi quản lý.

b) Việc chi trả chế độ phụ cấp chống dịch đối với thành viên Ban Chi đạo 
chống dịch các cấp; cộng tác viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch trong 
Quân đội do cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo chống dịch hoặc cơ quan, đơn vị 
được giao nhiệm vụ thường trực chống dịch chi trà.

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, thủ 
thuật tại các cơ sở y tế trong Quân đội đối vói những người làm nhiệm vụ thường 
trực ứong định mức nhân lực phiên trực quy định tại Quyêt định sô 73/2011/QĐ- 
TTg, Thông tư này và đinh mức giường bệnh thu dung điều trị đối với đối tượng A 
theo quy định của Bộ Quốc phòng do ngân sách nhà nước bảo đảm theo Luật Ngân 
sách nhà nước và được hạch toán như sau:



- Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp thường trực hạch toán vào mục 6100, 
tiểu mục 6114, tiết mục 00, ngành 00.

- Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật hạch toán vào 
mục 6100, tiểu mục 6116, tiết mục 60, ngành 00.

2. Kinh phí thực hiện chể độ phụ cấp thường trực, phụ cấp phẫu thuật, 
thủ thuật đối với những người làm nhiệm vụ thường trực ngoài định mức 
nhân lực quy định; khám, chữa bệnh theo bảo hiểm y tế, dịch vụ, do đơn vị tự 
cân đổi bảo đảm.

3. Việc kết cấu chi phí chi ừả phụ cấp đặc thù vào giá dịch vụ y tế thực 
hiện theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV- 
BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài 
chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

4. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong Quân đội ngoài sử dụng nguồn ngân 
sách trong dự toán định mức giường bệnh được giao theo quy định của Bộ Quốc 
phòng còn được sử dụng nguôn thu tự chủ đê chi trả chê độ phụ câp thường trực, 
chế độ phụ cấp phẫu thuật, thủ thuật theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quyết 
định số 73/2011/QĐ-TTg. Trường hợp cơ sả y tế khám, chữa bệnh chưa được 
cấp có thẩm quyền quyết định chế độ phụ cấp thường trực, chế độ phụ cấp phẫu 
thuật, thủ thuật trong giá dịch vụ khám, chữa bệnh (hoặc chưa đầy đủ), sau khi 
đã sử dụng nguồn thu theo dự toán định mức giường bệnh được giao và ngân 
sách tự chủ nhưng vẫn không bảo đảm nguồn thu để thực hiện các chế độ quy 
định tại Điều 2 và Điều 4 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg, được ngân sách nhà 
nước bổ sung theo phân cấp ngân sách hiện hành.

5. Kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp chống dịch do ngân sách nhà nước 
bảo đảm theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách hiện hành, được hạch 
toán vào mục 6100, tiểu mục 6114, tiết mục 00, ngành 00.

Điều 8. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng

a) Cục Chính sách/TCCT

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng chỉ đạo, 
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện; giải quyểt các vướng mắc, phát sinh trong 
quá trình tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 
73/2011/QĐ-TTg và hướng dẫn tại Thông tư này; định kỳ 6 tháng, 01 năm tổng 
hợp kết quả thực hiện báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng.
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b) Cục Quân y/BQP

- Căn cử vào quy định của Bộ Y tế về phân loại phẫu thuật, thủ thuật; 
Danh mục các thủ thuật được hưởng phụ cấp thủ thuật và định mức nhân lực 
trong từng ca phâu thuật, thủ thuật hướng dân thực hiện đôi với các cơ sở y tê 
trong Quân đội.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chửc năng trình Thủ trưởng Bộ Quốc 
phòng ban hành quy định vê thâm quyên công bô dịch và hêt dịch; thành lập 
Ban Chỉ đạo chống dịch các cấp và huy động nguồn nhân lực tham gia chống 
dịch trong Quân đội.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng hướng 
dân, kiêm tra việc thực hiện chê độ, chính sách quy định tại Quyêt định sô 
73/2011/QĐ-TTg và Thông tư này.

c) Cục Quân lực/BTTM, Cục Cán bộ/TCCT

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng xây dựng, 
điều chỉnh định mức giường bệnh đối với các cơ sở y tế trong Quân đội, trình 
Thủ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định khi có sự thay đổi về nhiệm vụ; phối 
hợp hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại 
Thông tư này.

d) Cục Tài chính/BQP

- Chủ trì phổi hợp với các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng thẩm định, 
tông hợp nhu câu kinh phí; kiêm tra, giám sát và thanh quyêt toán nguôn kinh 
phí thực hiện các chế độ phụ cấp quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg 
và Thông tư này, báo cáo Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị Bộ Tài chính 
bảo đảm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng kiểm tra, giải 
quyết các vướng mắc phát sinh.

2. Các ca quan, đơn yị trực thuộc Bộ

a) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cơ sở y tế thuộc quyền quán triệt, triển 
khai, tổ chức thực hiện chế độ, chính sách theo quy định tại Quyết định số 
73/2011/QĐ-TTg và Thông tư nay.

b) Phê duyệt định mức nhân lực phiên trực đối với các cơ sở y tế 
thuộc quyền quản lý; ban hành quy chế, tổ chức phân công phiên trực theo 
quy định.
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c) Lập dự toán, thanh quyết toán kinh phí thực hiện chính sách của các 
đơn vị thuộc quyền, báo cáo Bộ Quốc phòng (qua Cục Tàỉ chính, Cục Quân y) 
theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

d) Chỉ đạo cơ quan Chính trị chủ trì (cơ quan Chính sách làm thường 
trực), phôi hạp với các cơ quan chức năng (Quân y, Cán bộ, Quân lực, Tài 
chính) hướng dẫn, quản lý việc triển khai thực hiện Thông tư này.

đ) Thường xuyên kiểm tra, giám sát thực hiện; chủ động giải quyết những 
vướng măc, phát sinh; định kỳ kỳ 6 tháng, 01 năm tông hợp báo cáo kêt quả tô 
chức thực hiện về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sách, Cục Quân y).

Điều 9. Hiêu Iưc thi hành •  •

1. Thông tư có hiệu ỉực thi hành từ ngàyaố thángyo nảm 2014 và thay thể 
Thông tư số 294/2003/TT-BQP ngày 23 tháng 12 năm 2003 của Bộ Quốc phòng 
hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc thù đối vói quân nhân, công chức, viên 
chức chuyên môn quân y.

2. Chế độ phụ cấp đặc thù quy định tại Thông tư này được tính hưởng từ 
ngày 15 tháng 02 năm 2012.

a) Đối với trường hợp đã hưởng chế độ phụ cấp thường trực, phụ cấp 
phẫu thuật, thủ thuật theo quy định tại Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg thì 
được tính hưởng mức chệnh lệch tăng thêm của các loại phụ câp so với mức 
hưởng quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.

b) Trên cơ sờ hưóng dẫn tại Điều 6 Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT- 
BYT-BNY-BTC-BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Nội 
vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội kèm theo Phụ lục Thông 
tư này, các cơ quan, đơn vị báo cáo nhu cầu kinh phí tăng thêm để thực hiện 
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg; khi có Quyết định phê duyệt của cấp có thẩm 
quyền thì tổ chức chi trả cho đối tượng.

3. Đối với các bệnh viện đã có Quyết định ban hành biểu tổ chức biên chế 
quy định số lượng giường A thì thực hiện định mức phiên ữực theo quy định tại 
Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và hướng đẫn tại Thông tư này. Trường hợp 
chưa ban hành biểu tổ chức biên chế quy định số lượng giường A thi thực hiện 
theo biểu biên chế hiện hành.

4. Người làm nhiệm vụ tại cơ sở y tế thuộc Ban Cơ yếu Chính phủ được 
thực hiện các chế độ phụ cấp quy định tại Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg và 
Thông tư này.
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Điều 10. Trách nhiệm thi hành

ỉ. Tổng Tham mưu trưởng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông 
tư này.

2. Quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, các cơ quan, đơn vị báo 
cáo về Bộ Quốc phòng (qua Cục Chính sáđì/TCCT) để xem xét, giải quyết./vUỊ^

Nơi nhận:
- Các Thủ trưởng BQP vả Chủ nhiệm TCCT;
- Bộ Tổng tham mưu;
- Tổng cục Chính ừị;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Quổc phòng;
- Cảc Cục: Chính sách (03), Cán bộ,
Quân lực, Tải chính, Quân y;
- Vụ Pháp chế BQP;
- Cổng thông tin điện tur/BQP;
- Lưu: VT, NCTH; Q94. Thượng tướng Nguyễn Thành Cung
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DANH MỤC BỆNH TRUYỀN X,, 
THAM GIA KHẢM, CHẨN ĐO

M B MÀ NGƯỜI TRỰC TIỂP 
. Cơ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH 
PHỤ CẤP CHỐNG DỊCHTRUYỀN NHIEM Được m gM ìIÌE E  § 0 PHỤ CẤP CHỐNG DỊ<

(Kèm theo Thông tư liên tịch S(h%í2Êl4JỈFTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH 
ngày 26 tháng 02 năm 2014 của Bộ Y  tế, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính,

R rì ĩ .n n  / ĩn n ơ -T Ỉ i i r n ty ìơ  h ĩn h  V/7 Y /7 h n i )
ị  n u m  SÍUJ *t UVÍU JữỤ 1 le , JDU is ụ i  vu}

Bộ Lao động-TÌtương binh và Xã hội)

STT TÊN BỆNH

1 Bệnh cúm: C ú m A ( H l N l )

2 Bệnh lỵ A - míp (Amibe)

3 Bệnh Ru - bê - ôn (Rubeon)

4 Bệnh sốt Đăng gơ (Dengue)/Bệnh sốt xuất huyết Đăng gơ (Dengue)

5 Bệnh sốt phát ban

6 Bệnh sốt rét

7 Bệnh tay chân miệng

8 Bệnh than

9 Bệnh tiêu chẩy do vì rút Rô - ta

10 Bệnh thủy đậu

11 Bệnh thương hàn

12 Bệnh do Vi rút A-đê-nô (Adeno)

13 Bệnh Viêm màng não do não IĨ1Ô cầu

14 Bệnh viêm não vi rút

15 Bệnh xoắn khuẩn vàng da

Ghi chứ: Ngoài danh mục các bệnh truyền nhiễm nhỏm B quy định tại Phụ ỉục Ị  ban 
hành kèm theo Thông này, Bộ trưởng Bộ Y tể, xem xét qưyểt định cụ thể danh mục 
các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm B còn ỉạỉ và danh mục các bệnh truyền nhiễm 
thuộc nhóm c theo quy định tại Điều 3 của Luật Phòng, chổng bệnh truyền nhiễm 
mà người trực tiếp tham gia khám, chẩn đoán, điều trị tại cơ sở khảm, chữa bệnh 
trưyền nhiễm được hưởng chế độ phụ cẩp chổng dịch theo qưy định tại Thông tư này.



CÁC MẪU QUY ĐỊNH v| 
ĐỐI NGƯỜI LAO Độ 

VÀ CHÉ

Độ PHỤ CẤP ĐẶC THÙ 
ơ  SỜ Y TẺ QUÂN ĐỘI 
NGDỊCH

(Kèm theo Thông tư sề^£ẵé2@í:%/TT-BQP ngàyẴẨỈ$./2014 
của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

SỐ
TT NỘI DUNG MẨƯ SÓMẪU

1
Báo cáo nhu cầu kinh phí tăng thêm khi thực hiện Quyết 
định số 73/2011/QĐ TTg ngày 28/12/2011 của Thủ từơng 
Chính phủ.

Mầu số 01

2
Báo cáo nhu cầu kinh phí tăng thêm khi thực hiện Quyết 
định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ.

Mau số 02

3
Tổng hợp chỉ tiêu chuyên môn để thực hiện Quyết định 
số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 cua Thủ tương 
Chính phủ.

Mầu số 03

4
Báo cáo chệnh lệch định mức phụ cấp thường trực giữa 
Quyểt đinh số 73/2011/QĐ-TTg và Quyết đinh số 
155/2003/QĐ -TT g.

Mầu số 04



.(1) BÁO CÁO Mầu số 01
(2) Nhu cầu kinh phí tăng thêm khi thực hiện Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg 

ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
(Áp dụng cho các cơ sở y  tế lập gửi cơ quan quản lý cấp írên)

Năm   Đơn vị: 1.000 đồng

s
T
T

NỘI DUNG

Thực hiện năm 
trước (lấy theo số 
liệu quyết toán)

SỐ lượng phiên 
ừực, sổ lượng 
ca phẫu thuật, 
thủ thuật thực 

hiện trong năm 
(riêng năm 
2012 kể từ 

15/02/2012 đến 
31/12/2012)

Theo Quyết định số 
155/2003/QĐ-TTg

Theo Quyết định số 
73/2003/QĐ-TTg

Kỉnh phí tăng 
thêm để thực 

hiện chế độ phụ 
cấp theo QĐ số 
73 so với QĐ 
số 155 trong 
năm (riêng 

năm 2012 kể từ 
15/02/2012 đến 

31/12/2012)

Trong đó

Số chỉ 
tiêu

Kinh phí 
đã chi và 

quyết 
toán

Theo định 
mức tại QĐ 
155/2003/ 
QĐ-TTg

Kinh phí 
chi ừả 
ừong 
năm

Theo định 
mức tại QĐ 

73/2003/ 
QĐ-TTg 
(kể cả hỗ 

ừợ tiền ăn)

Kinh 
phí chí 

trả 
ừong 
năm

Số đơn vị đảm 
bảo cân đối nguồn 
thu thường xuyên 
trong năm (từ 
NSNN và nguồn 
thu khác...)

SỐNSNN 
bổ sung do 
không cân 
đối được 

nguồn thu

A B 1 2 3 4 5=3*4 6 7=3*6
I Phụ cấp thưòng trực 24/24

1 Hạng bệnh viện, cơ sở y tể 
khác

2 Giường bệnh biên chế để phục 
vụ đối tượng A

Ô Giường bệnh thực hiện
4 Giường bệnh khác (nếu có)

5 Số người ừực thực tế tại bệnh 
viên, cơ sở y tế khác/phiên trực

6
Tỗng kinh phí chi trả tiền 
trực trong năm (6 = 
6.1+6.2+63)

6.1 Ngày thường
6.2 Ngày thứ 7, CN
6.3 Ngày Lễ, Tết

II Chế độ phụ cấp phẫu thuật, 
thủ thuật (II = 1 + ...8)

1 Phẫu thuật loại đặc biệt
2 Phẫu thuật loại I



3 Phẫu thuật loại II
4 Phẫu thuật loại III

5 Ca thủ thuật loại đặc biệt 
được hưởng phụ cấp

6 Ca thủ thuật loại I được 
hường phụ cấp

7 Ca thủ thuật loại II được 
hường phụ cấp

8 Ca thủ thuật loại III được 
hưởng phụ cấp
Tổng cộng (I+II)

Ghi chú:
- Cột 2: Tổng kinh phí đã quyết toán năm trước (từ nguồn NSNN, nguồn thu phí và lệ phí và nguồn kinh phí khác nếu có) để thực hiện.
- Cột 3: Số lượng ca trực, ca phẫu thuật, thủ thuật chỉ trong năm (riêng năm 2012 kể từ  ngày 15/02/2012 đến 31/12/2012).
- Cột 4: Là tổng số tiền chi cho một ca trực hoặc một kíp phẫu thuật theo định mức của Quyết định số 155 (bằng số  lượng người thực hiện cho 01 ca X định mức 

của từng người).
- Cột 6: Là tổng số tiền chi cho một ca trực hoặc một kíp phẫu thuật theo định mức của Quyết định số 73 (bằng số  lượng người thực hiện cho 01 ca X định mức 

của từng người).
- Cột 5, 7: Là tổng kinh phí chi tiền trực hoặc bồi dưỡng phẫu thuật, thủ thuật theo từng loại trong năm.
- (1) Đơn vị cấp ừên trực tiếp.
- (2) Đơn vị báo cáo.

C H Ỉ  H U Y  Đ Ơ N  V Ị
(Ký tên, đóng dấu)



(1) BÁO CÁO Mầu số 02
(2) Nhu cầu kinh phí tăng thêm về thực hiện Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

ngày 28 thánịr 12 năm 2011 của Thủ tưửng Chính phủ
(Áp dụng cho các cơ quan quản lý cấp trên thẩm định và (ổng hợp gửi cơ quan tài chính cùng cấp)

N ăm   Đơn vị: Triệu đồng

s
T
T

ĐƠN VỊ

Thực hiện nìtm trutic Chì tiêu chuycn mân TÓug số tiền trọc 24/24 b 
đa chi năm ..........

Tổng số tiền chi bồi dirimg phẫu 
thuạt, thủ thuật năm„... Chi 

cho bòí 
dirtng 
phẫu 
thuật, 

thu 
thuật 

nĩm .... 
(da trừ 
đ itỹ lệ  
giường 

yéu 
cần)

Kinh pbí 
tlng  thêm 

đễ thực hiện 
chá độ pbụ 

cấpthcoQĐ 
73 $0 vởi 
QĐ1SS 

trang Băm 
(riêng nam 
2012 k ỉ từ 

ngày 
15/02/2012 

đểa 
31/12/2012)

Trong đó

TẾng
cộng

Chi
cbo
trục
24/24

Chi
cho
bồi

dưửiiỵ
phiu
thuật,

thu
thuật

Sổ gường 
theo biỄn 
chề duực 
phê duyệt 
(gũrimg 

A)

sấ
girờng
khác
(nếu
có)

SỀ Inyng 
nhân lực 
trực thèo 
định mức 
đưựcphỉ 

dnyột 
(giường 

A)

sé
Iqiọmg 
nhân 
lực 

trực 
thục tế 

tại 
cơsờy 
tế/GB

Số
lượng
nhân
lục

điều
chính

Theo
quy
định
mức

tạiQĐ
155/

2003/
QĐ-
TTg

Theo quy 
định mức 

tại 
0073/2001 
/Ọtì-TTs 
(kề cả ho 
trợ liền 
iintheo 

<Ịuy định)

Chcnh
lệch
tảng
thím

Theo quy 
đinh mức 

'tạiQĐ 
155/2003/ 
QĐ-TTg

Theo quy 
dịnh mức 

tại 
QĐ73/2001 
/QO-TTg 
(ke tả  hỗ
trự tiều 
ău theo 

quy định)

Chỉnh
lệch
tàng
thêm

So đơn vị 
đAmbỉo 
c ỉnđổi 
đtrọc 

ngnon 
giao 

thuimg 
xuyên 

trong nỉtn
(từNSNN
vànguàn

Ihn)

SỐNSNN 
bỗ sung 

do không 
cfin đổi 
được 
ngqồn

A B 1=2+3 2 3 4 5 6 7 8 9 to 11=(10-
9)*(8/6) 12 13 14-13-

12
15=14/
(4+5)*4 16=15+11 17 18=16-17

Tống cộng

I Bệnh viện 
hạnftĐ B ,I

1 Bệnh viện 
A

2

n
Bệnh viện
hạng ạ ,
h ạ n g m

1 Bệnh viện A

2

ỈỈI Bệnh xá...

IV Cơ sờ y tế 
khác

Ghi chú:
- Cột 8: Lẩy theo số liệu cột 6 nếu số liệu tại cột 6 thấp hơn số liệu tại cột 7 hoặc lấy theo số liệu cột 7 nếu số liệu cột 7 thấp hơn số liệu cột 6.
- (1) Đon vị cấp ừên trực tiếp.

- (2) Đơn vị báo cảo. CHỈ HUY ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng đấu) "



(1) BÁO CÁO Mầu số 03
(2) Tổng hợp chi tiêu chuyên môn để thực hiện Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
(Ap dụng cho các cơ quan quản lý câp trên thâm định và tông hợp gửi cơ quan tài chỉnh cùng cấp)

Năm ......

slõ
T
T

ĐƠN VỊ

Cbl tiêu chuyên môn SẾ ngày trực 24/24 s ổ  ca  phẫu  thuâL, Ihủ th u ậ t

Hạn-
s
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ytế

GB
đttực
giao
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Giường bệnh SỐ lcrựng ngưòi trực Trực bồi sức Cấp cứu Trực thường

TiẾn
ân

Phẫu thuật Thủ thuật

sé
giường
đnvc
phê

duyệt
(gùrờng

À),
râm...'

Sổ
guòit

-g
khác
(nếu
cỏ)

Công
sual
sử

dụng
CB

SL 
nhân 

lực trực 
thcó 
đình 
mức 
đwyc 
phê 

duyệt 
(gíuửng

Ã)

SL 
nhân 
lực 

tmc 
thực 
tế tạì 
nrsờ 
y té/ 
GB

SL
nhân
lực

dỉca
chỉo-

h

T.
SẾ

III

Ngảy
thử
bầy,
chủ
nhật

! 
»*2Í-ạS

T.
d

Ngày
dnrir
-ng

Ngày
thứ
bầy,
chù
nhật

Ng4y

ĩ T.
số

Loại
đặc
biệt

Loai
r

Loai
2

Loai
3* T.

s i

Loại
đSc
biệt

Loai
l ‘

Loai
2

L
3

A 8 2 3 4 5 6 7 s 9 10 11 12 •13 14 15 16 17 18 t9 20 21 72 23 24 25 26 27

Tổng cộng

I Bệnh viện 
hạng ĐB, I

1 Bệnh viện A

2 Bệnh việnB

n Bệnh viện 
hạng u, in

1 Bệnh viện A

2 Bệnh viện B

111 Bệnh xá

rv Các cơ sớ y 
tế khác

G hì chó:

- Cột 8: Lấy theo số liệu cột 6 nếu sổ liệu tại cột 6 thấp hơn số iiệu tại cột 7 hoặc lấy theo số liệu cột 7 CHỈ HUY ĐƠN VỊ
nểu số liệu cột 7 thấp hơn số liệu cột 6. (K ý  tên, đóng dấu)
- (1) Đơn vị cấp trên trực tiếp.
- (2) Đơn vị báo cáo.



..................... (1) BÁO CÁO Mẫu số 04
  ......... (2) Chệnh lệch định mức phụ cấp trực giữa Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg

và Quyết định số 155/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng
(Áp dụng cho các cơ  sở  y  tế  lập báo cáo cơ quan quản lý cấp trên thảm định, tong hợp gửi cơ  quan tài chỉnh cùng cấp)

Năm  Đơn vị: Triệu đồng

s
T
T

ĐƠN VỊ

T h e o  Q u y ế t  đ ịn h  sổ  1 5 5 /2 0 0 3 /Q Đ -T T g T h e o  Q n y ế t  đ ịn h  số  7 3 /2 0 1 í /Q Đ -T T g

T r ự c  taầi s ứ c  c ấ p  c ứ a T r ự c  th ư ờ n g T r ự c  hồ i s ú c  c ấ p  c ứ u T r ự c  th ư ờ n g

Ngàythuửng
Ngày thứ 
bây, Chủ 

nhât
Ngày 1Ễ, tẾt Ngày tbvỞDg
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bíyt Chủ 

nbật
Ngảy lễ, tẾt Ngày tinrừng Ngày thứ bẩy, 

Chủ nbật Ngày li, tct Ngày thiròrng Ngày thứ bẫy, 
Chù nhật Ngày IỄ, tct

SÃ
ngưừi/
ngàĩ

Định
mức

só
n£iròi
/ngày

Định
mửr

sá
ngir&i/
ngày

Định
mức

sổ
ngtrỉrì/
ngày

Định
mức

sổ
ngưừi/ Định

mức
Số

người/
ngày

Định
mửc

sá
agaờU
"E*y

ĐỊnb
mức

Số
người/
ngày

Đinh
mức

sá
người/
□gày

Đinh
mức

SỂ
ngirửĩ/
ngây

Điỉlh
mức

sá
ngơửi/
ngày

líịnh
mức

Số
Dgirài
íngằy

Định
mửc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ỉ3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Tỗng cộng

I Bệnh viện 
hạng ĐB, 1

1 Bệnh việnA

2 Bệnh viện 
B...

n Bệnh viện 
hạngn, in

1 Bệnh viện A

2 Bệnh viện B

ni Bệnh xá

IV Các cơ sở y 
tế khác

G hi chú:
- (1) Đơn vị cấp trên trực tiếp.
- (2) Đơn vị báo cáo, CHỈ HUY ĐƠN VỊ

(Ký tên, đóng dấu)


