
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 
 

Số:            /SYT-NVYD 
V/v Triển khai thực hiện Thông tư 

số 36/2021/TT-BYT quy định KCB 

BHYT liên quan đến bệnh lao. 

 

Tuyên Quang, ngày        tháng       năm 2022 

 

Kính gửi: - Bệnh viện Phổi; 
- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 
 

 Thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế 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 (có hiệu lực từ ngày 
15/02/2022). 

 Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các đơn vị nghiên cứu, tổ chức thực hiện việc khám bệnh, chữa bệnh, 
phòng, chống lao theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh, bảo  

hiểm y tế và các quy định tại Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của 
Bộ Y tế (gửi kèm Thông tư số 36/2021/TT-BYT). 

2. Giao Bệnh viện Phổi là đơn vị đầu mối cấp tỉnh, có trách nhiệm: 

- Phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế trong việc triển khai thực 

hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT.  

- Hàng năm trình Sở Y tế thẩm định kế hoạch nhu cầu thuốc chống lao sử 

dụng nguồn Quỹ bảo hiểm y tế của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn 
tỉnh.  

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo, đào tạo lại, tập huấn cho cán bộ của 
các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh để đáp ứng việc khám bệnh, chữa 
bệnh lao theo quy định. 

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 
hiện Thông tư, đề xuất giải pháp giải quyết, báo cáo về Sở Y tế theo quy định. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:    

- Như trên (thực hiện);  
- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Cổng TTĐT Sở Y tế; 
- Lưu VT, NVYD(Hiến).                                                          

 GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thành Hưng 
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