
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 

BỆNH VIỆN MẮT 
 

Số :   767 /BVM-TCHCTC 

V/v áp dụng giá dịch vụ khám bệnh, 

chữa bệnh theo Quyết định số 

67/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 

của UBND tỉnh Bình Định. 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 
                 

Bình Định, ngày   27   tháng  12 năm 2019 

   

 Kính gửi :  

          - Sở Y tế tỉnh Bình Định 

                   - Viễn thông Bình Định-Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt nam 
    

Căn cứ Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019, Ủy ban nhân 

dân tỉnh Bình Định ban hành quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc tỉnh Bình Định có hiệu lực thi hành kể từ 

ngày 28/12/2019 và bãi bỏ Quyết định số 64/2017/QĐ-UBND ngày 11/12/2017; 

Thực hiện Công văn số 3528/SYT-KHTC ngày 24/12/2019 của Sở Y tế 

Bình Định về việc triển khai thực hiện Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; 

Bệnh viện Mắt xin báo cáo Sở Y tế là Bệnh viện đã triển khai Quyết định số 

67/2019/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định, áp 

dụng tại Bệnh viện từ ngày 28/12/2019. 

Đề nghị Viễn thông Bình Định phối hợp cập nhật lên hệ thống HIS-VNPT 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định để Bệnh viện Mắt có thể áp dụng 

mức giá mới từ ngày 28/12/2019. 

(Kèm theo 4 phụ lục Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh áp dụng tại 

Bệnh viện Mắt từ ngày 28/12/2019, theo Quyết định số 67/2019/QĐ-UBND ngày 

18/12/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định) 

 

Nơi nhận:    
- Như trên; 

- Website BVMBĐ; 

- Lưu : TC-HC-TC, KHTH,VT. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Triết 
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