
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY   Bình Định, ngày       tháng 12 năm 2021 
V/v xây dựng quy định tiêu chuẩn 

nhập viện điều trị nội trú  
 

 

Kính gửi: 

- Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở; 

- Bệnh viện đa khoa Hòa Bình; 

- Bệnh viện Bình Định. 

 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 2023/BHXH-GĐBHYT ngày 29/11/2021 

của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Định về việc xây dựng tiêu chuẩn nhập viện điều 

trị nội trú tại các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến tỉnh (văn bản đính kèm); 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện xây dựng hướng dẫn chẩn 

đoán và điều trị trong đó có quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú phù 

hợp với danh mục dịch vụ, kỹ thuật của đơn vị đã được phê duyệt và cung cấp 

cho BHXH tỉnh theo yêu cầu của Công văn nêu trên. 
 

Thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, NVY.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Quang Hùng 
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