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Số:          /QĐ-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Điện Biên, ngày       tháng 01 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt bổ sung danh mục kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN  

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế; Thông 

tư số 21/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế 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 11/12/2013 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 Quyết định số 17/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế 

tỉnh Điện Biên; 

Xét danh mục chuyên môn kỹ thuật dự kiến thực hiện tại hồ sơ đề nghị 

bổ sung danh mục dịch vụ kỹ thuật của Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp. 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 08 danh mục chuyên môn kỹ thuật để triển 

khai thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp (Có danh mục kỹ thuật 

kèm theo); người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật: Bác sĩ Lê Văn Dùng; 

Địa chỉ: Số nhà 17, tổ dân phố 4, thị trấn Mường Ảng, huyện Mường Ảng, tỉnh 

Điện Biên. 

Điều 2. Trưởng Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp có trách nhiệm 

bảo đảm về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo an toàn cho người bệnh; chỉ 

được phép thực hiện theo danh mục dịch vụ kỹ thuật đã được Sở Y tế tỉnh 

Điện Biên phê duyệt. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng Phòng Nghiệp 

vụ Y, Chánh Thanh tra - Sở Y tế; Phòng Y tế huyện Mường Ảng và Phòng 

khám có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

BSCKII. Vừ A Sử 



DANH MỤC KỸ THUẬT BỔ SUNG 

Thực hiện tại Phòng khám chuyên khoa Nội tổng hợp 
  (Ban hành kèm theo Quyết định số:         /QĐ-SYT ngày       / 01 /2021 của Sở Y tế)  

STT DANH MỤC KỸ THUẬT 

1 Siêu âm ổ bụng tổng quát 

2 Siêu âm Doppler tim 

3 Siêu âm khớp (một vị trí) 

4 Siêu âm phần mềm (một vị trí) 

5 Siêu âm tuyến giáp 

6 Siêu âm các tuyến nước bọt 

7 Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng 

8 Siêu âm tuyến vú hai bên 

TỔNG SỐ: 08 DANH MỤC KỸ THUẬT 
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