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H�I ��NG NHÂN DÂN 
 T�NH NAM ��NH 

 
S�: 67/2021/NQ-H�ND 

C�NG HÒA XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p – T� do – H�nh phúc  

 
Nam ��nh, ngày 02 tháng 12 n�m 2021 

 

NGH� QUY�T   
Quy ��nh m�c h� tr� ti�n �n cho b�nh nhân �i�u tr�    

t�i B�nh vi�n tâm th�n và B�nh vi�n ph�c h�i ch�c n�ng t�nh Nam ��nh 
 
 

H�I ��NG NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH  
KHÓA XIX, K� H�P  TH� 4 

 
C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19 tháng 6 n�m 2015 

và Lu�t S�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t T� ch�c Chính ph� và Lu�t T� 
ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 22 tháng 11 n�m 2019; 

C�n c� Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t ngày 22 tháng 6 n�m 

2015; Lu�t S�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m 

pháp lu�t ngày 18 tháng 6 n�m 2020;                 

C�n c� Lu�t Ngân sách nhà n��c ngày 25 tháng 6 n�m 2015; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 34/2016/N�-CP ngày 14 tháng 5 n�m 2016 c�a 

Chính ph� quy ��nh chi ti�t m�t s� �i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Ban hành 

v�n b�n quy ph�m pháp lu�t và Ngh� ��nh s� 154/2020/N�-CP ngày 31 tháng 

12 n�m 2020 c�a Chính ph� v� s�a ��i, b� sung m�t s� �i�u c�a Ngh� ��nh s� 

34/2016/N�-CP ngày 14 tháng 5 n�m 2016 c�a Chính ph� quy ��nh chi ti�t m�t 

s� �i�u và bi�n pháp thi hành Lu�t Ban hành v�n b�n quy ph�m pháp lu�t; 

C�n c� Ngh� ��nh s� 163/2016/N�-CP ngày 21 tháng 12 n�m 2016 c�a 

Chính ph� quy ��nh chi ti�t thi hành m�t s� �i�u c�a Lu�t Ngân sách nhà n��c; 

Xét T� trình s� 118/TTr-UBND ngày 08 tháng 11 n�m 2021 c�a �y ban 

nhân dân t�nh v� vi�c quy ��nh m�c h� tr� ti�n �n cho b�nh nhân �i�u tr� t�i 

B�nh vi�n Tâm th�n và B�nh vi�n Ph�c h�i ch�c n�ng t�nh Nam ��nh; Báo cáo 

th�m tra c�a Ban V�n hóa - Xã h�i H�i ��ng nhân dân t�nh; ý ki�n th�o lu�n 

c�a ��i bi�u H�i ��ng nhân dân t�i k� h�p.  

 
QUY�T NGH�:    

 

 �i�u 1. Quy ��nh m�c h� tr� ti�n �n cho b�nh nhân �i�u tr� t�i B�nh vi�n 

tâm th�n và B�nh vi�n ph�c h�i ch�c n�ng t�nh Nam ��nh nh� sau: 
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1. H� tr� ti�n �n cho b�nh nhân tâm th�n �i�u tr� n�i trú t�i B�nh vi�n tâm 

th�n t�nh Nam ��nh: 40.000 ��ng/ng��i/ngày. 

2. H� tr� ti�n �n cho b�nh nhân th��ng trú trên ��a bàn t�nh Nam ��nh 

��n an d��ng và ch�a b�nh chuyên khoa ph�c h�i ch�c n�ng t�i B�nh vi�n ph�c 

h�i ch�c n�ng t�nh Nam ��nh: 25.000 ��ng/ng��i/ngày.     

3. Ngu�n kinh phí th�c hi�n: ngân sách nhà n��c b�o ��m theo phân c�p.  

 �i�u 2. Giao U� ban nhân dân t�nh t� ch�c th�c hi�n Ngh� quy�t. 

�i�u 3. Th��ng tr�c H�i ��ng nhân dân, các Ban H�i ��ng nhân dân, các 

T� ��i bi�u H�i ��ng nhân dân và các ��i bi�u H�i ��ng nhân dân t�nh giám sát 

vi�c th�c hi�n Ngh� quy�t. 

Ngh� quy�t �ã ���c H�i ��ng nhân dân t�nh Nam ��nh Khóa XIX, K� 

h�p th� 4 thông qua ngày 02 tháng 12 n�m 2021 và có hi�u l�c t� ngày 01 tháng 

01 n�m 2022.    
 

 CH� T�CH 
 
 
 
 

Lê Qu�c Ch�nh 
 

 

 

 


