
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /QĐ-SYT Lai Châu, ngày          tháng 9  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v phê duyệt bổ sung Danh mục dùng chung trong khám bệnh, chữa bệnh 

và thanh toán bảo hiểm y tế áp dụng tại Trung tâm y tế huyện Tam Đường 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LAI CHÂU 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Về việc Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Quyết định số 7603/QĐ-BYT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Y 

tế về việc ban hành bộ mã danh mục dùng chung áp dụng trong quản lý khám 
bệnh, chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ngày 05/12/2018 của UBND 

tỉnh Lai Châu về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lai Châu; 

Căn cứ Quyết định số 2534/QĐ-SYT ngày 11/9/2017 của Sở Y tế Lai Châu 

về việc phê duyệt danh mục kỹ thuật dùng chung trong khám bệnh, chữa bệnh và 

thanh toán Bảo hiểm y tế áp dụng tại Trung tâm y tế và Trạm y tế tuyến xã trên 

địa bàn huyện Tam Đường; 

Xét Tờ trình số 154/TTr-TTYT ngày 23/9/2020 của Trung tâm Y tế huyện 

Tam Đường và đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 11 Danh mục kỹ thuật dùng chung trong khám 

bệnh, chữa bệnh và thanh toán Bảo hiểm y tế áp dụng tại Trung tâm y tế huyện 

Tam Đường, gồm: 

Tổng số Danh mục kỹ thuật thuộc tuyến huyện được bổ sung: 11 danh mục 

kỹ thuật. 

Trong đó:  - Danh mục kỹ thuật vượt tuyến: 7 danh mục; 

- Danh mục kỹ thuật đúng tuyến: 4 danh mục. 

 (có Phụ lục chi tiết kèm theo) 

Điều 2. Giao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Tam Đường chỉ đạo tổ chức 

triển khai thực hiện và chịu trách nhiệm về các kỹ thuật được phê duyệt bổ sung 

khi triển khai thực hiện tại đơn vị. 

Danh mục kỹ thuật được bổ sung là cơ sở để cơ quan BHXH thanh toán chi 



 

 

phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT và chuyển tuyến chuyên môn, kỹ thuật trong 

khám bệnh, chữa bệnh. 

Giao Phòng Nghiệp vụ Y làm đầu mối phối hợp với Thanh tra Sở Y tế và 

các phòng chức năng có liên quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát 

việc thực hiện Danh mục kỹ thuật dùng chung trong khám bệnh, chữa bệnh và 

thanh toán Bảo hiểm y tế tại Trung tâm y tế và Trạm y tế tuyến xã trên địa bàn 

huyện Tam Đường. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký ban hành. 

Các ông (bà): Trưởng các phòng chức năng Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm 

Y tế huyện Tam Đường và thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
     - Như Điều 3; 

     - BHXH tỉnh (p/h); 

     - Lãnh đạo Sở Y tế; 

     - Trang TTĐT Sở Y tế; 

     - Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Đối 
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