
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ  Y  TẾ  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________  _____________________________________________________________ 

Số:          /QĐ-SYT  Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2020 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh,  

chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 
_______________________________ 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NINH THUẬN 

 Căn cứ Quyết định số 57/2018/QĐ-UBND ngày 13/7/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế về việc 

quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh; Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về việc 

sửa đổi, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban hành kèm 

theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết 

phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Thông tư số 35/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 của Bộ Y tế về việc quy định 

phạm vi hoạt động chuyên môn đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ Biên bản số 15/BB-SYT ngày 22/9/2020 của Hội đồng chuyên môn thẩm 
định Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh (Hội đồng chuyên môn); 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính Sở Y tế và 
Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục kỹ thuật trong 

khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, gồm có 17 kỹ thuật 

thuộc 07 chuyên khoa, chuyên ngành theo tuyến chuyên môn kỹ thuật tuyến 4 

(có 01 kỹ thuật), tuyến 3 (có 02 kỹ thuật), tuyến 2 (có 12 kỹ thuật), tuyến 1 (có 02 

kỹ thuật). 

 Điều 2. Bệnh viện đa khoa tỉnh có nhiệm vụ bảo đảm về cơ sở vật chất, 

trang thiết bị, nhân lực có trình độ chuyên môn để thực hiện các kỹ thuật trong 

khám bệnh, chữa bệnh đúng quy trình kỹ thuật theo quy định. 

 Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 4. Trưởng phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Tài chính Sở Y tế và Giám đốc 

Bệnh viện đa khoa tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận:       GIÁM ĐỐC 
- Như điều 4; 

- BHXH tỉnh; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Lưu: VT, KHNVTC. 
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