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    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Danh sách cán bộ tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao đã có giấy chứng 

nhận tập huấn theo hướng dẫn của Chương trình Chống lao Quốc gia 

theo quy định tại Quyết định số 1314/QĐ-BYT (đợt 2) 

 

 Căn cứ Thông tư số 36/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ Y tế Quy 

định khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao; Công văn số 3153 ngày 

16/6/2022 của Bộ Y tế về việc tổ chức thực hiện Thông tư số 36/2021/TT-BYT. 

 Trên cơ sở công văn cung cấp thông tin các cán bộ tham gia khám bệnh, 

chữa bệnh lao đã có giấy chứng nhận tập huấn theo hướng dẫn của Chương trình 

Chống lao Quốc gia theo quy định tại Quyết định số 1314/QĐ-BYT của các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh, Sở Y tế Lạng Sơn thông báo danh sách các cán bộ 

tham gia khám bệnh, chữa bệnh lao đã có giấy chứng nhận tập huấn theo hướng 

dẫn của Chương trình Chống lao Quốc gia theo quy định tại Quyết định số 

1314/QĐ-BYT tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn 

(đợt 2) gồm 33 cán bộ, cụ thể như sau: 

 (Chi tiết tại Phụ lục gửi kèm theo) 

 Sở Y tế Lạng Sơn xin thông báo./. 

  

 

Nơi nhận: 
- BHXH tỉnh (Ph/h); 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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