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PHẦN VĂN BẢN KHÁC 
 

BỘ Y TẾ  
 

BỘ Y TẾ 
 
 

Số: 587/QĐ-BYT 

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

 
Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc đính chính Thông tư liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-
BLĐTBXH ngày 26 tháng 02 năm 2014 của liên bộ: Bộ Y tế - Bộ Nội vụ,  

Bộ Tài chính và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện 
một số điều của Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 
của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù  

đối với công chức, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế  
công lập và chế độ phụ cấp chống dịch 

 
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 

 
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03 

tháng 6 năm 2008; 
Căn cứ Nghị định số 100/2010/NĐ-CP ngày 28/9/2010 của Chính phủ về 

Công báo; 
Căn cứ Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính 
phủ về công tác văn thư; 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Công văn số 4160/BNV-TL ngày 07 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ, 
Công văn số 16071/BTC-HCSN ngày 05 tháng 11 năm 2014 của Bộ Tài chính; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư liên tịch số 10/2014/ 
TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết 
định số 73/2011/QĐ-TTg ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc quy định một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người 
lao động trong các cơ sở y tế công lập và chế độ phụ cấp chống dịch như sau: 
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- Tại Điểm a, Khoản 2, Điều 1 quy định: 
“a) Trường hợp phòng khám đa khoa vực hoặc nhà hộ sinh trực thuộc Sở Y tế: 

áp dụng định mức nhân lực trong phiên trực quy định tại Khoản 5 Điều này;” 
Nay sửa thành: 
“a) Trường hợp phòng khám đa khoa khu vực hoặc nhà hộ sinh trực thuộc Sở 

Y tế: áp dụng định mức nhân lực trong phiên trực quy định tại Khoản 5 Điều này;” 
- Tại Khoản 2, Điều 2 quy định: 
“2. Mức phụ cấp thường trực vào ngày nghỉ tiêu chuẩn hàng tuần, ngày lễ, 

ngày tết và mức hỗ trợ tiền ăn trong phiên trực 24/24 giờ: thực hiện theo quy định 
tại Khoản 3 Điều 3 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.” 

Nay sửa thành: 
“2. Mức phụ cấp thường trực vào ngày nghỉ tiêu chuẩn hàng tuần, ngày lễ, 

ngày tết và mức hỗ trợ tiền ăn trong phiên trực 24/24 giờ: thực hiện theo quy định 
tại Khoản 3 Điều 2 Quyết định số 73/2011/QĐ-TTg.” 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư 
liên tịch số 10/2014/TTLT-BYT-BNV-BTC-BLĐTBXH./. 
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