
 

 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 2212/SYT-NVY 
V/v triển khai Thông tư 13, 14/TT-

BYT về giá dịch vụ KCB BHYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 15 tháng 8  năm 2019 

 

Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Y tế huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

Y tế về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và 

hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số 

trường hợp và Thông tư số 14/2019/TT-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ Y 

tế về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 37/2018/TT-BYT ngày 30 

tháng 11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mức tối đa khung giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế 

trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp dụng giá, 

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp; 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2019/TT-

BYT và Thông tư số 14/2019/TT-BYT; 

2.  Lưu ý thời gian có hiệu lực thi hành các Thông tư này từ ngày 20/8/2019. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị 

gửi về Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Sở và Bộ Y tế 

xem xét, giải quyết./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

* Đính kèm: 

- Thông tư số 13/2019/TT-BYT; 

- Thông tư số 14/2019/TT-BYT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 



 

 

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2019-08-15T09:38:19+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




