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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số: 2587/SYT-KHTC 
V/v triển khai thực hiện 

Thông tư 39/2018/TT-BYT 

 

Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 12 năm 2018 

 

Kính gửi: Các đơn vị trong Ngành. 

 

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định 

thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng 

hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh trong một số trường hợp, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung 

như sau: 

 1. Phối hợp cùng với Bảo hiểm xã hội triển khai thực hiện Thông tư số 

39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định thống nhất giá dịch vụ 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và 

hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số 

trường hợp (Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 01 năm 2019. Riêng 

mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo mức lương cơ sở quy định tại Nghị định 

số 72/2018/NĐ-CP của Chính phủ nêu trên tại Phụ lục I, II, III của Thông tư này 

được áp dụng kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2018). 

2. Trong quá trình triển khai thực hiện có vướng mắc gì, phản ánh về Sở Y tế 

để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế./.   

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh (Phối hợp thực hiện); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, KHTC, NVY. 

Đăng lên Cổng điện tử Ngành. 

. 

 GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

 

 

Lê Ngọc Châu 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/nghi-dinh-72-2018-nd-cp-muc-luong-co-so-doi-voi-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-va-luc-luong-vu-trang-372743.aspx
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