
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 526/SYT-NVY 

V/v sử dụng nguồn kinh phí chi 

khám, chữa bệnh BHYT năm 2020 

An Giang, ngày 03 tháng 03 năm 2020 

    

   Kính gửi: 

            - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

            - Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

            - Bệnh xá Quân Y; 

           - Bệnh xá Công an tỉnh; 

        - Phòng khám đa khoa Bs. Hà Văn Tâm; 

           - Phòng khám đa khoa Trưng Vương; 

            - Phòng khám đa khoa Huỳnh Trung Dũng; 

           - Phòng khám đa khoa Tâm Đức Thoại Sơn.  

      

Căn cứ Quyết định số 331/QĐ-UBND ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc phê duyệt nguồn kinh phí chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 

tế năm 2020. 

Sở Y tế thông báo nguồn kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế 

(BHYT) năm 2020 và đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Nguồn kinh phí chi khám bệnh chữa bệnh BHYT năm 2020 của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh theo phục lục kèm theo Quyết định số 331/QĐ-UBND 

(gửi kèm). 

2. Cở sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, giải 

pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí chi khám chữa bệnh BHYT 

năm 2020, đảm bảo quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế.  

3. Thực hiện nghiêm quy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, hướng dẫn 

chẩn đoán và điều trị do Bộ Y tế ban hành; chuyển dữ liệu chi phí khám chữa 

bệnh lên Cổng thông tin giám định bảo hiểm y tế theo quy định. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 Từ Quốc Tuấn 
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