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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Nam Định, ngày 04 tháng 9

năm 2019

- Ban Giám đốc;
- Thanh tra Sở, các phòng chức năng;
- Các đơn vị trong ngành Y tế

Thực hiện chương trình kế hoạch công tác tháng 8 năm 2019 về việc phổ
biến, hướng dẫn thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật. Sở Y tế yêu cầu:
Thanh tra Sở, các phòng ban chức năng, các đơn vị trong ngành Y tế triển khai tổ
chức thực hiện nghiêm túc các văn bản theo nội dung sau:
STT
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NƠI GỬI CV

SỐ KÝ HIỆU VB

TRÍCH YẾU NỘI DUNG VB

Bộ Y tế

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 39/2018/TT-BYTngày 30 tháng
11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định thống nhất giá dịch vụ khám
Số 13 /2019/TT-BYT, bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các
ngày 05/7/2019
bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và
hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi
phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số
trường hợp. Thông tư này có hiệu lực thi
hành từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.

Bộ Y tế

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông
tư số 37/2018/TT-BYT ,ngày 30 tháng
11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế
quy định mức tối đa khung giá dịch vụ
khám bệnh, chữa bệnh không thuộc
Số 14 /2019/TT-BYT, phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y
tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa
ngày 05 /7/2019
bệnh của Nhà nước và hướng dẫn áp
dụng giá, thanh toán chi phí khám
bệnh, chữa bệnh trong một số trường
hợp. Thông tư này có hiệu lực thi hành
từ ngày 20 tháng 8 năm 2019.

3

4

Bộ Y tế

Bộ Y tế

Số 19/2019/TT-BYT,
ngày 30/7/2019

Quy định thực hành tốt nuôi trồng và
thu hái dược liệu và các nguyên tắc, tiêu
chuẩn khai thác dược liệu tự nhiên.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ
ngày 27 tháng 9 năm 2019.

Số 21/2019/TT BYT, ngày 21/8/2019

Hướng dẫn thí điểm về y học gia đình.
Thông tư này có hiệu lực thi hành từ
ngày 15 tháng 10 năm 2019.
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Số 26/2019/TT BYT, ngày 20/8/2019
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Chính phủ

Số 70/2019/NĐ - CP,
ngày 23/8/2019
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Chính phủ

Số 63/NQ - CP, ngày
26/8/2019

Ban hành quy định quản lý tổ chức bộ
máy và cán bộ, công chức, viên chức,
giáo viên mầm non hợp đồng, lao động
hợp đồng trong các cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ
chức danh, chức vụ trong doanh nghiệp
nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp
của Nhà nước thuộc tỉnh Nam Định.
Quyết định này có hiệu lực thi hành từ
ngày 01 tháng 9 năm 2019.
Quy định về thực hiện nghĩa vụ tham
gia Công an nhân dân
Ban hành danh mục các quy hoạch về
phát triển hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm
cụ thể, ấn định khối lượng, số lượng
hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm được sản
xuất, tiêu thụ hết hiệu lực theo quy định
tại điểm d khoản 1 Điều 59 Luật Quy
hoạch thuộc thẩm quyền của Thủ tướng
Chính phủ.

Sở Y tế yêu cầu các phòng chức năng, các đơn vị ngành Y tế tải nội dung
các văn bản quy phạm pháp luật trên qua hệ thống công báo điện tử
(http://www.congbao.chinhphu.vn, hoặc http://www.soyte.namdinh.gov.vn ) để
triển khai tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Y tế hyện, TP;
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Lưu HC,VT.
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