
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TTYT HUYỆN CÔ TÔ 

 

Số : 07/TTYT-KHNV 

 Về việc thông báo điều chỉnh giá 

dịch vụ sử dụng xe ô tô, xuồng cấp 

cứu vận chuyển bệnh nhân của 

TTYT huyện Cô Tô, do biến động 

giá xăng dầu theo quy định hiện 

hành. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cô Tô, ngày  03  tháng  03 năm 2022 

 

Kính gửi:  

- Bảo hiểm xã hội huyện Cô Tô; 

- Các khoa, phòng, Trạm y tế. 

Căn cứ Quyết định số 30/QĐ-TTYT ngày 18/02/2021 của Trung tâm Y tế 

huyện Cô Tô về việc Quy định mức giá dịch vụ các thủ tục hành chính, xe, xuồng vận 

chuyển cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Cô Tô; 

Căn cứ vào quy định của cơ quan chức năng về việc điều chỉnh giá xăng dầu 

đến thời điểm hiện tại. 

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô thông báo việc điều chỉnh giá dịch vụ sử dụng xe 

ô tô, xuồng cấp cứu vận chuyển bệnh nhân của TTYT huyện Cô Tô cụ thể như sau: 

TT Nội dung 
Đơn giá 

(đồng) 

Số tiền 

(đồng) 
Ghi chú 

I Dịch vụ xe ô tô 

1 Khoảng cách quãng đường <=5 km 43.014 142.000 -Khoảng cách 

tính cả chiều đi 

và về. 

-Giá trên chưa 

có tiền thuốc, 

VTYT và thuế. 

- Từ 55km trở 

ra thì nhân với 

mức giá/1km 

tiếp theo. 

2 
Khoảng cách quãng đường >5 -10 

km 
38.713 319.000 

3 
Khoảng cách quãng đường 11 -20 

km 
34.411 568.000 

4 
Khoảng cách quãng đường 21 -30 

km 
30.110 828.000 

5 
Khoảng cách quãng đường 31 -50 

km 
25.809 1.136.000 

6 
Khoảng cách quãng đường 51 km trở 

ra 55 km 
21.507 1.301.000 



II Dịch vụ xuồng cấp cứu 

1 Khoảng cách quãng đường <=5 km 89.256 344.000 -Khoảng cách 

tính cả chiều đi 

và về. 

- Giá trên chưa 

có tiền thuốc, 

VTYT và thuế. 

- Từ 55km trở 

ra thì nhân với 

mức giá/1km 

tiếp theo. 

2 
Khoảng cách quãng đường >5 -10 

km 

80.331 663.000 

3 
Khoảng cách quãng đường 11 -20 

km 

71.405 1.178.000 

4 
Khoảng cách quãng đường 21 -30 

km 

62.479 1.718.000 

5 
Khoảng cách quãng đường 31 -50 

km 

53.554 2.062.000 

6 
Khoảng cách quãng đường 51 km trở 

ra 55 km 

44.628 2.700.000 

Việc điều chỉnh giá áp dụng từ này 03/03/2022 cho đến khi có thông báo thay 

đổi điều chỉnh mới. 

Các khoa/phòng/trạm y tế trực thuộc căn cứ vào thông báo, nghiêm túc triển 

khai và thực hiện. 

Nơi nhận: 
- BHXH huyện Cô Tô (b/cáo); 

- Các khoa,phòng,TYT (t/h) 

- Lưu: VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Nhuận 
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