
SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
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Số:              /QĐ-YTNH Ninh Hòa, ngày         tháng     năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Quy trình cấp giấy chuyển tuyến tại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa 

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ NINH HÒA 

 

Căn cứ Quyết định số 2197/QĐ-UBND ngày 03/8/2018 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 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc 

Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển 

tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

Căn cứ 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 Trưởng Phòng Kế hoạch- Nghiệp vụ, Trung tâm Y tế thị xã 

Ninh Hòa. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là: 

1/ Quy trình cấp giấy chuyển tuyến cho người bệnh ngoại trú. 

2/ Quy trình cấp giấy chuyển tuyến cho người bệnh nội trú. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Trưởng các Khoa, Phòng, Trạm và đơn vị, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: (VBĐT) 

- Như điều 3; 

- Lãnh đạo TTYT; 

- Lưu: VT, KHNV. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Tiến Khoa 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-43-2013-tt-byt-phan-tuyen-chuyen-mon-ky-thuat-co-so-kham-chua-benh-217263.aspx
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QUY TRÌNH 

CẤP GIẤY CHUYỂN TUYẾN CHO NGƯỜI BỆNH NGOẠI TRÚ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-YTNH ngày       tháng    năm 2022 

 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Thống nhất thủ tục và trình tự cấp giấy chuyển tuyến. 

- Tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian các thủ tục hành chính. 

- Nhân viên y tế nắm được quy định, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này áp dụng cho khoa Khám bệnh cở sở 1; khoa Khám bệnh cơ 

sở 2 và Phòng khám ĐKKV Ninh Sim. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1/ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc Quy 

định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

2/ Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển 

tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3/ 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/thong-tu-43-2013-tt-byt-phan-tuyen-chuyen-mon-ky-thuat-co-so-kham-chua-benh-217263.aspx


IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Trách nhiệm Các bước thực hiện Mô tả 

Y-Bác sỹ 

khám bệnh 

 

 

 

Trong quá trình khám bệnh, Y-Bác 

sỹ căn cứ vào tình trạng, diễn biến 

của bệnh nhân để đưa ra quyết 

định chuyển tuyến. 

Y-Bác sỹ 

khám bệnh 

 

 

 

Y-Bác sỹ thông báo cho bệnh nhân 

hoặc người nhà về tình hình bệnh 

lý và lý do phải chuyển tuyến. 

Y-Bác sỹ 

khám  bệnh 

 

 

 

Thực hiện in giấy chuyển tuyến 

cho bệnh nhân trực tiếp trên phần 

mềm KCB His. Ký, ghi rõ họ tên ở 

phần  BS điều trị. 

Điều dưỡng 

viên 

 

 

 

Điều dưỡng viên chịu trách nhiệm 

mang Giấy chuyển tuyến trình 

Lãnh đạo đơn vị ký, sau đó đóng 

dấu tại văn thư.  

 

Điều dưỡng 

viên 

 

 

 

 

 

Điều dưỡng trả giấy chuyển tuyến 

cho bệnh nhân hoặc người nhà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thông báo cho bệnh 

nhân hoặc người nhà 

Hoàn tất giấy 

chuyển tuyến 

In giấy chuyển 

tuyến 

Trả giấy chuyển 

tuyến cho bệnh 

nhân 

Quyết định 

chuyển tuyến 



SỞ Y TẾ KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 
TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ NINH HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY TRÌNH 

CẤP GIẤY CHUYỂN TUYẾN CHO NGƯỜI BỆNH NỘI TRÚ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số             /QĐ-YTNH ngày       tháng    năm 2022 

 của Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa) 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Thống nhất thủ tục và trình tự cấp giấy chuyển tuyến. 

- Tạo điều kiện thuận lợi và rút ngắn thời gian các thủ tục hành chính. 

- Nhân viên y tế nắm được quy định, hướng dẫn và giải đáp thắc mắc cho 

bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 

II. PHẠM VI ÁP DỤNG 

Quy trình này áp dụng cho khoa lâm sàng có điều trị bệnh nhân nội trú. 

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO 

1/ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế về việc Quy 

định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

2/ Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế về chuyển 

tuyến chuyên môn kỹ thuật giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

3/ 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. 
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IV. NỘI DUNG QUY TRÌNH 

Trách nhiệm Các bước thực hiện Mô tả 

Y-Bác sỹ 

khám chữa 

bệnh 

 

 

 

Trong quá trình điều trị, Y-Bác sỹ 

căn cứ vào tình trạng, diễn biến 

bệnh của bệnh nhân xin ý kiến của 

Trưởng khoa hoặc mời Hội chẩn 

liên khoa; Hội chẩn toàn viện để 

đưa ra quyết định chuyển tuyến. 

Y-Bác sỹ 

khám chữa 

bệnh 

 

 

 

Y-Bác sỹ thông báo cho bệnh nhân 

hoặc người nhà về tình hình bệnh 

lý và lý do phải chuyển tuyến. 

Y-Bác sỹ 

khám chữa 

bệnh 

 

 

 

Thực hiện viết giấy chuyển tuyến 

cho bệnh nhân. Ký, ghi rõ họ tên ở 

phần  BS điều trị. 

Điều dưỡng 

viên 

 

 

 

Điều dưỡng của khoa chịu trách 

nhiệm mang Giấy chuyển tuyến 

trình Lãnh đạo đơn vị ký, sau đó 

đóng dấu tại văn thư. Vào sổ và 

lấy số chuyển tuyến ở phòng cấp 

cứu. 

Lưu ý: Nếu thực hiện chuyển 

tuyến ngoài giờ hành chính, Bác 

sỹ trực phải báo trực Lãnh đạo. 

Y – Bác sĩ; 

Điều dưỡng 

viên 

 

 

 

 

 

1/Bệnh nhân đi tự túc:  

+ Bác sĩ liên hệ với đơn vị nơi 

chuyển bệnh nhân đến (nếu cần). 

+ Điều dưỡng trả giấy chuyển 

tuyến cho bệnh nhân hoặc người 

nhà.  

2/Bệnh nhân chuyển tuyến bằng 

xe cấp cứu có NVYT đi cùng:  

+ Y, Bác sĩ liên hệ trước với đơn 

vị nơi chuyển bệnh nhân đến. 

+ Điều dưỡng báo với trực lái xe 

cấp cứu và tham gia chuyển tuyến. 

 

 

Thông báo cho bệnh 

nhân hoặc người nhà 

Hoàn tất giấy 

chuyển tuyến 

Viết giấy chuyển 

tuyến 

Kết thúc 

Quyết định 

chuyển tuyến 


		2022-11-17T11:29:42+0700
	Việt Nam
	Trịnh Tiến Khoa<ttkhoa.ytnh@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T13:04:41+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T13:04:54+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T13:05:01+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T13:05:09+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T13:05:18+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T13:05:25+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T13:05:34+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T13:05:46+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T13:05:52+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-11-17T13:06:03+0700
	Tỉnh Khánh Hòa
	Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa<ytnh.syt@khanhhoa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




