
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 thực hiện kiện toàn tổ chức 

KCB lao qua BHYT 

       An Giang, ngày       tháng  10  năm 2021 
  

 

Kính gửi:   

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang; 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh; 

- Bệnh viện Sản Nhi; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

            

Căn cứ Công văn số 6636/BYT-BH ngày 14/08/2021 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn thực hiện Chỉ Thị số 07/CT-BYT ngày 15/07/2021; Công văn số 

2343/BVPTW/CTCLQG ngày 29/09/2021 của Bệnh viện phổi Trung ương về 

việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch kiện toàn CSYT khám chữa bệnh lao qua 

BHYT và công cụ thu thập thông tin theo dõi kiện toàn BHYT hàng tháng; 

Để kiện toàn tổ chức khám bệnh, chữa bệnh (KCB) lao, đáp ứng các điều 

kiện thanh toán chi phí KCB lao thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia 

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

  1. Các Bệnh viện và Trung tâm Y tế huyện thị, thành phố: 

 - Rà soát, kiện toàn đảm bảo các điều kiện KCB lao để được Quỹ bảo hiểm 

y tế thanh toán theo hướng dẫn Công văn số 6636/BYT-BH ngày 14/08/2021 

của Bộ Y tế (gửi kèm Công văn 6636/BYT-BH và Chỉ thị số 07/CT-BYT). Hoàn 

thành việc kiện toàn đến ngày 15/11/2021. 

 - Phối hợp với Cơ quan Bảo hiểm xã hội chuẩn bị hồ sơ bổ sung nội dung 

KCB lao vào hợp đồng KCB bảo hiểm y tế năm 2022. 

2. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực 

hiện và tập huấn cấp giấy chứng nhận về chẩn đoán, điều trị lao theo quy định 

tại Quyết định số 1314/QĐ-BYT ngày 24/03/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

“Hướng dẫn, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao”. 

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

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 
   

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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