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THÔNG BÁO 

Đăng tải thông tin danh sách các bác sĩ tham gia công tác khám bệnh, 

chữa bệnh lao tại Trung tâm y tế huyện Thạch An 

 

 

Sở Y tế nhận được Tờ trình số 2565/TTr-TTYT ngày 21/10/2022 của 

Trung tâm y tế huyện Thạch An về việc đăng tải thông tin của các bác sĩ tham 

gia công tác khám bệnh, chữa bệnh lao.  

Căn cứ Thông tư 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế Quy 

định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế liên quan đến 

khám bệnh, chữa bệnh lao. Công văn số 3153/BYT-BH ngày 16/6/2022 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT.  

Sở Y tế đăng tải thông tin danh sách 33 bác sĩ tham gia công tác khám 

bệnh, chữa bệnh lao tại Trung tâm y tế huyện Thạch An và các Trạm Y tế trực 

thuộc Trung tâm Y tế huyện Thạch An (có chi tiết danh sách 33 bác sĩ tại Công 

văn số 2565/TTr-TTYT ngày 21/10/2022 của Trung tâm y tế huyện Thạch An 

được đăng tải kèm theo Công văn này).  

Trung tâm y tế huyện Thạch An chịu trách nhiệm triển khai thực hiện 

đúng quy định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí bảo hiểm y tế liên 

quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế;  

- Các phòng thuộc Sở Y tế;  

- Trung tâm y tế huyện Thạch An;  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế;  

- PKĐKKV: Bản Ngà, Phja Đén; 

- Các Trạm Y tế;  

- Trang thông tin điện tử của Sở Y tế;  

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

             

 

Nông Văn Thánh 
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