
 SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:               /QĐ-YTNH 

 

Ninh Hòa, ngày     tháng    năm 2022 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành quy trình đề nghị Phê duyệt/phê duyệt bổ sung  

Danh mục kỹ thuật 
 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA 
 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND, ngày 03 tháng 8 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

trên cơ sở sáp nhập Trung tâm dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào 

Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 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; 

Căn cứ Thông tư 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về 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 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết 

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

Theo đề nghị của Hội đồng Khoa học kỹ thuật Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Quy trình Đề nghị phê 

duyệt/phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa. 

Điều 2. Quy trình Đề nghị phê duyệt/ phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật 

được áp dụng tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.  

Điều 3. Các khoa, phòng và đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành. 

Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (VBĐT); 

- Hội đồng KHKT (VBĐT); 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 
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SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

QUY TRÌNH 

ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT VÀ PHÊ DUYỆT BỔ SUNG DANH MỤC KỸ THUẬT 
 (Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-YTNH ngày     tháng 11 năm 2022  

của Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

1. Để phát triển trình độ chuyên môn kỹ thuật tại các đơn vị trực thuộc. 

2. Cơ sở pháp lý để triển khai DMKT mới theo đúng Luật khám bệnh, chữa bệnh. 

3. Cơ sở pháp lý để thanh quyết toán với cơ quan BHXH.  

II. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11 tháng 12 năm 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 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế về 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 tháng 12 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết 

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

III. NỘI DUNG 

Căn cứ vào yêu cầu về phạm vi hoạt động chuyên môn, quy mô hoạt động, 

điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực và năng lực thực hiện kỹ thuật của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để phân tuyến chuyên môn, kỹ thuật. 

Việc phân tuyến chuyên môn kỹ thuật không làm hạn chế sự phát triển kỹ 

thuật của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

1. Các tuyến chuyên môn kỹ thuật 

- Tuyến trung ương (tuyến 1) 

- Tuyển tỉnh (tuyến 2). 

- Tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh (tuyến 3). 

- Tuyến xã, phường, thị trấn (tuyến 4). 

2. Bảng danh mục kỹ thuật đề nghị phê duyệt/bổ sung phải được trình 

bày theo đúng kết  

- Cột 1: Ghi số thứ thự từ 01 đến hết danh mục kỹ thuật 

- Cột 2: Ghi tên các chuyên mục kỹ thuật, tên các kỹ thuật. 

- Cột 3: Phân tuyến kỹ thuật trong đó chia 4 cột nhỏ: 

+ Cột 3A: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 1 

+ Cột 3B: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 2 

+ Cột 3C: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 3 

+ Cột 3D: Các kỹ thuật thực hiện tại tuyến 4. 

Căn cứ vào danh mục 28 chuyên khoa các đơn vị thực hiện đưa danh mục kỹ 

thuật lên Hội đồng Khoa học kỹ thuật xem xét và trình Sở Y tế phê duyệt. 
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IV. QUY TRÌNH THỰC HIỆN 

 

Trách nhiệm Các bước thực hiện Diễn giải 

Các khoa Lâm 

sàng, Cận Lâm 

sàng; PKĐK 

KV Ninh Sim; 

27 TYT xã, 

phường;  

 

 

 

 

Các đơn vị rà soát và gửi DMKT 

mới cần phê duyệt/cần bổ sung 

về phòng Kế hoạch Nghiệp vụ để 

tổng hợp. 

Thành viên 

Hội đồng 

KHKT 

 

 

 

 

- Thư ký Hội đồng thuộc Phòng 

KHNV có trách nhiệm trình lên 

HĐ KHKT của Trung tâm. 

- HĐ KHKT tổ chức họp để xem 

xét, đánh giá có đủ điều kiện để 

thực hiện các DMKT được đề 

nghị (CSVC; TTB, máy móc, 

nhân lực). 

Phòng Kế 

hoạch Nghiệp 

vụ 

 

 

 

 

 

 

Sau khi HĐ KHKT họp đưa ra 

kết quả: 

- Không đồng ý: Thư ký phản hồi 

về các đơn vị các nội dung cần bổ 

sung, hoàn thiện. Sau đó tiếp tục 

trình Hội đồng KHKT thông qua. 

- Đồng ý: Thư ký thông báo 

Phòng KHNV chuẩn bị hồ sơ đề 

nghị SYT phê duyệt. Hồ sơ đề 

nghị bao gồm: 

1/ Công văn đề nghị 

2/ Biên bản họp của HĐ KHKT 

3/ DMKT đề nghị phê duyệt/phê 

duyệt bổ sung. 

Phòng Kế 

hoạch Nghiệp 

vụ 

 

 

 

 

Gửi về bộ phận một cửa- Sở Y tế 

đề nghị phê duyệt DMKT. 

 

 

 

Gửi DMKT cần phê 

duyệt; phê duyệt bổ sung 

về phòng KHNV 

Họp Hội đồng 

KHKT 

Phản hồi 

về lại các 

đơn vị 

Chuẩn bị hồ sơ 

đề nghị SYT 

phê duyệt 

Gửi SYT phê duyệt 
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