
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 
 

Số:          /SYT-NVYD 
V/v: góp ý Dự thảo Thông tư  

30/2018/TT-BYT, 01/2020/TT-BYT, 

20/2020/TT-BYT. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

     Hà Nam, ngày       tháng 8 năm 2022 

      

 Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh. 

                     

Thực hiện Công văn số 4098/BYT-BH ngày 02/8/2022 của Bộ Y tế về 

việc góp ý Dự thảo Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018, Thông tư số 

01/2020/TT-BYT ngày 16/01/2020, Thông tư số 20/2020/TT-BYT ngày 

26/11/2020 của Bộ Y tế. 

Để có căn cứ báo cáo Bộ Y tế tháo gỡ khó khăn, vướng mắc bất cập trong 

quá trình tổ chức thực hiện các quy định thanh toán liên quan đến danh mục 

thuốc hoá dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu đặc biệt đối với các 

cơ sở khám bệnh chữa bệnh có hạng thấp (hạng 3), Sở Y tế đề nghị các đơn vị 

nghiêm túc thực hiện góp ý theo các nội dung sau: 

1. Lựa chọn quy định về thanh toán bảo hiểm y tế đối với thuốc theo hạng 

bệnh viện (có Phụ lục chi tiết kèm theo). 

2. 2. Đối với các nội dung trong Thông tư, các đơn vị ghi rõ đề nghị sửa đổi 

tại Khoản Mục Điều nào. Ví dụ:  Đề nghị sửa đổi Mục A Khoản B Điều C 

Thông tư số…/TT-BYT ngày/tháng/năm (ghi rõ nội dung cần sửa đổi). 

Văn bản góp ý xin gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) bằng văn bản 

và bản mềm qua email: nghiepvuduoc.sythanam@gmail.com trước ngày 

8/8/2022./. 
3.     

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc SYT; 

- BHXH tỉnh; 

- Cổng TT điện tử SYT; 

- Lưu: VT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

Trương Thanh Phòng 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nghiepvuduoc.sythanam@gmail.com


 

PHỤ LỤC 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVYD ngày 04/8/2022 của Sở Y tế) 
 

STT Phương án Đồng ý lựa 

chọn 

Không đồng ý 

lựa chọn 

Lý do lựa 

chọn 

1 

Phương án 1: Bỏ quy 

định về thanh toá bảo 

hiểm y tế đối với thuốc 

theo hạng bệnh viện 

   

2 

Phương án 2: Giữ quy 

định về thanh toán bảo 

hiểm y tế đối với thuốc 

theo hạng bệnh viện 
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