
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Danh mục kỹ thuật bổ sung trong khám bệnh, chữa bệnh 

tại Phòng khám Đa khoa Lộc Bình  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 
 

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh 40/2009/QH12 ngày 23/11/ 2009; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT, ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về Quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh; Căn cứ Thông tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 

Thông tư sửa đối, bổ sung Danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh ban 

hành kèm theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT, ngày 11/12/2013 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; 

Căn cứ Quyết định số 13/2020/QĐ-UBND ngày 02/4/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn; 

Trên cơ sở Công văn số 119/CV-PKĐKLB  ngày 27/8/2021 Phòng khám 

Đa khoa Lộc Bình về việc bổ sung danh mục kỹ thuật; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng nghiệp vụ Y - Dược Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh mục kỹ thuật (DMKT) bổ sung trong khám bệnh, 

chữa bệnh tại Phòng khám Đa khoa Lộc Bình gồm: 13 DMKT theo phân tuyến 

theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT (có phụ lục kèm theo). 

Điều 2. DMKT này là kỹ thuật chuyên môn được phép thực hiện tại 

Phòng khám Đa khoa Lộc Bình (địa chỉ: số 62, phố Bờ Sông, thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn). 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra, Trưởng các phòng chuyên 

môn của Sở Y tế, Phụ trách chuyên môn Phòng khám Đa khoa Lộc Bình chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
 

Nơi nhận:                             

- Như Điều 3 (T/h);  

- BHXH tỉnh (Ph/hợp); 

- Bộ phận một cửa; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD.                                                              

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 9  năm 2021 
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