
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:         /SYT-KHTC 
V/v góp ý dự thảo hướng dẫn 

xác định tổng mức thanh toán 

chi phí KCB BHYT năm 2021  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 An Giang,  ngày        tháng         năm 2022 

Kính gửi:     

- Các đơn vị y tế tuyến tỉnh, huyện trực thuộc; 

- Các bệnh viện tư nhân. 

 

 Thực hiện Công văn số 1362/BYT-BH ngày 18/03/2022 của Bộ Y tế về việc 

xin ý kiến hướng dẫn xác định tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 

2021; 

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

 1. Nghiên cứu cho ý kiến góp ý về dự thảo nội dung hướng dẫn xác định 

tổng mức thanh toán chi phí KCB BHYT năm 2021 kèm theo Công văn số 

589/BHXH-CSYT ngày 10/3/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

 2. Nêu những khó khăn, vướng mắc, các nguyên nhân làm phát sinh chi phí 

khách quan ngoài tổng mức thanh toán như: ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, 

.. (nếu có).  

Các đơn vị gửi văn bản góp ý về Sở Y tế (phòng Kế hoạch – Tài chính), kèm 

file mềm về địa chỉ email: pmthu@angiang.gov.vn trước ngày 26/3/2022 để Sở Y 

tế kịp thời tổng hợp gửi Bộ Y tế. 

Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị phản hồi theo đúng thời gian 

quy định. Nếu quá thời hạn nêu trên, Sở Y tế xem như các đơn vị không có ý kiến. 

Trân trọng kính chào./. 

Nơi nhận:  

- Như trên;  

- Lưu: VT, KHTC. 

(Đính kèm Công văn số 

589/BHXH-CSYT) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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