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        Số:          /TB-YTĐL 
          

                 Đăk Glei, ngày      tháng     năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc ban hành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

thuộc phạm vi thanh toán Bảo hiểm Y tế áp dụng  

tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei Theo Thông tư 13/TT-BYT. 

 

 

Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 30/3/1991 của Ủy ban nhân dân 

huyện Đăk Glei về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei; 

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND, ngày 21 tháng 9 năm 2018 của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei 

trực thuộc Sở Y tế tỉnh Kon Tum;  

Căn cứ Quyết định số 527/QĐ-SYT, ngày 09/10/2018 của Giám đốc Sở Y 

tế tỉnh Kon Tum về việc ban hành Quy định về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei; 

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-UBND ngày 14/01/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính 

cho các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế giai đoạn 2019-2020; 

Thực hiện Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 về việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Thông tư 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 báo giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán 

Bảo hiểm Y tế áp dụng tại Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei theo Thông tư 

13/TT-BYT như sau: 

1.  Danh mục bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục I ). 

2.  Danh mục bảng giá dịch vụ ngày giường bệnh (Phụ lục II ). 

3.  Danh mục bảng giá dịch vụ các kỹ thuật và xét nghiệm (Phụ lục III). 

Các ông (bà) Trưởng, (Phụ trách), các phòng chức năng, các khoa chuyên 

môn và các đơn vị Y tế trực thuộc biết và triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận; 
- Như điều 3; 

- Lãnh đạo Trung tâm Y tế; 

- Lưu VT, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đinh Thị Ái Nhung 
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