
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 75/SYT-NVY 

V/v công bố hết hiệu lực của văn bản 

hướng dẫn thực hiện hành Thông tư 

số 37/2015/TTLT-BYT-BTC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 10  tháng  01 năm 2019 

   Kính gửi:   

                         - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

                         - Trung tâm y tế huyện, thị, thành phố. 

       

 

Thực hiện Công văn số 7719/BYT-KH-TC ngày 20/12/2018 của Bộ Y Tế 

về việc công bố hết hiệu lực của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 

37/2015/TTLT-BYT-BTC; Công văn số 107/VPUBND-K ngày 07/ 01/2019 

của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc công bố hết hiệu lực 

của văn bản hướng dẫn thi hành Thông tư 37/2015/TTLT-BYT-BTC. 

Bộ Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện Thông tư liên tịch 

số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 quy định thống nhất giá dịch vụ 

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

quốc, gồm: Công văn số 824/BYT-KH-TC ngày 16/02/2016, Công văn số 

1044/BYT/KH-TC ngày 29/02/2016 và Công văn số 7117/BYT-KH-TC ngày 

27/09/2016.  

Năm 2018, Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 15/2018/TT-BYT ngày 

30/05/2018 và Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 quy định thống 

nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng 

hạng trong toàn quốc, trong đó đã đưa các nội dung hướng dẫn tại các côn văn 

nêu trên vào nội dung Thông tư số 15/2018/TT-BYT và Thông tư số 

39/2018/TT-BYT.  

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị các hướng dẫn thực hiện Thông tư 

37/2015/TTLT-BYT-BTC tại 03 văn bản nêu trên đã hết hiệu lực áp dụng từ 

ngày Thông tư số15/2018/TT-BYT có hiệu lực thi hành./ 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 
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