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     Kính gửi:  Các bệnh viện/ TTYT có giường bệnh trong tỉnh; 

 

Thực hiện Công văn số 3153/BYT-BH ngày 16/6/2022 của Bộ Y tế về 

việc tổ chức thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT (văn bản gửi kèm), Sở Y 

tế đề nghị các đơn vị thực hiện những nội dung sau: 

1. Tổ chức phổ biến và hướng dẫn thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-

BYT ngày 31/12/2021 về quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao và 

Công văn số 3153/BYT-BH ngày 16/6/2022 của Bộ Y tế đến tận cán bộ nhân 

viên trong đơn vị. 

2. Giao Bệnh viện phổi tổ chức tập huấn cho các bác sỹ tham gia điều trị 

người bệnh lao theo quy định tại Quyết định 1314/QĐ-BYT về Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao, đồng thời cấp chứng chỉ đào tạo liên tục 

cho các bác sỹ; hoàn thành trước ngày 30/7/2022. 

3. Các bệnh viện/ Trung tâm Y tế có giường bệnh trong tỉnh 

- Lập danh sách đăng ký các bác sỹ tham gia điều trị người bệnh lao gửi 

về Bệnh viện phổi trước 10/7/2022 để đăng ký tập huấn. 

- Lập danh sách các bác sỹ tham gia điều trị người bệnh lao gửi về Sở Y 

tế trước ngày 30/8/2022 để đăng cổng Thông tin điện tử Sở Y tế, theo mẫu: 

TT Họ tên 
Tên cơ 

sở KCB 

Mã định danh 

y tế (Mã số 

BHXH) 

Số CCHN 

Phạm vi 

hoạt động 

CM 

Số giấy CN 

đã được cấp 

Ngày cấp 

giấy CN tập 

huấn 

   (10 số) …/HT-

CCHN 

Khám chữa 

bệnh …. 

  

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Q. Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 
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