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SỞ Y TẾ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

BỆNH VIỆN MẮT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 Số:  1178  /QĐ-BVM-KHTH Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 01 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH  

V/v Ban hành danh mục kỹ thuật  

trong khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt tại bệnh viện Mắt 
-------------------------------------------- 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT THÀNH PHỐ 

Căn cứ Quyết định số 7097/QĐ-SYT ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Giám đốc Sở 

Y tế Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bệnh viện 

Mắt; 

Căn cứ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 2817/SYT-GPHĐ ngày 05 

tháng 01 năm 2019 của Sở Y Tế Tp.HCM cấp cho bệnh viện Mắt; 

Căn cứ quyết định số 26/QĐ-SYT ngày 05/01/2019 của Sở Y tế Tp.HCM về việc phê 

duyệt Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tại Bệnh viện Mắt Tp.HCM;  

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Kế Hoạch Tổng hợp – Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ 

Chí Minh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Nay ban hành 894 danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh theo Thông 

tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Y tế và Thông tư số 21/2017/TT-

BYT ngày 10 tháng 05 năm 2017 của Bộ Y Tế đã được Sở Y tế Tp.HCM phê duyệt thực hiện 

tại Bệnh viện Mắt TP. HCM (danh mục đính kèm). 

Điều 2.  Danh mục chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh được phê duyệt 

ban hành là căn cứ pháp lý cho việc thực hiện kỹ thuật, chuyển tuyến, thanh toán chi phí 

khám chữa bệnh và là cơ sở để bệnh viện phát triển chuyên môn kỹ thuật.  

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

Điều 4. Các Ông, Bà Trưởng/Phó khoa lâm sàng, cận lâm sàng chịu trách nhiệm thực 

hiện và phổ biến nội dung danh mục kỹ thuật đến các các nhân viên có trách nhiệm liên quan 

tại Khoa/Phòng; Các nhân viên có trách nhiệm liên quan chịu trách nhiệm thực hiện đúng 

theo quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Các phòng chức năng;  

- Các khoa lâm sàng và cận lâm sàng; 

- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

(Đã ký) 

 

Nguyễn Minh Khải 

 


