
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVY 

V/v khó khăn, vướng mắc trong 

xác định tổng mức thanh toán chi 

phí KCB BHYT 

An Giang, ngày       tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

      - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

      - Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

      - Phòng khám đa khoa: Hà Văn Tâm, Kiều Lương, 

   Huỳnh Trung Dũng, Tâm Đức Thoại Sơn. 

  

 

Thực hiện Công văn số 446/BYT-BH ngày 201/01/2021 của Bộ Y tế về 

việc khó khăn, vướng mắc trong xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB 

BHYT. 

 Để có thông tin về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai 

thực hiện xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT, cung cấp cho Bộ Y 

tế có hướng điều chỉnh hướng dẫn cho phù hợp. Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo 

cáo các khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện thanh toán chi phí khám 

chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019 của đơn vị, gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ 

Y) trong ngày 28/01/2021.  

 Đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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