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QUYẾT ĐỊNH
Đính chính Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021
của Bộ trưởng Bộ Y tế hư ng n thanh toán chi phí hám bệnh, chữa bệnh
bảo hi m y tế theo định suất
BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 và Luật
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật
năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành
văn bản quy phạm pháp luật và Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng
12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định
số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết
một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Thông tư số 29/2019/TT-BYT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ
trưởng Bộ Y tế quy định việc xây dựng, ban hành và tổ chức triển khai thi hành
văn bản quy phạm pháp luật về y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật trình bày tại Thông tư số 04/2021/TT-BYT
ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế hư ng d n thanh toán chi phí
hám bệnh, chữa bệnh bảo hi m y tế theo định suất, như sau:
Tại đi m c khoản 1 Điều 8 đã in là:
"- CPBQ thẻ TĐcơ sở ntl là chi phí bình quân trên một thẻ tương đương của
năm trư c liền ề của tỉnh được tính theo công thức như sau:
CPBQ thẻ TĐtỉnh ntl

=

T_TTĐS cơ sở
Số thẻ tương đương của cơ sở của năm trư c liền ề

"

nay sửa thành:
"- CPBQ thẻ TĐ cơ sở ntl là chi phí bình quân trên một thẻ tương đương của
năm trư c liền ề của cơ sở được tính theo công thức như sau:
CPBQ thẻ TĐcơ sở ntlk =

T_TTĐS cơ sở ntlk
Số thẻ tương đương của cơ sở của năm trư c liền ề

"

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực k từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị liên quan và các đối tượng thuộc phạm vi
điều chỉnh của Thông tư số 04/2021/TT-BYT ngày 29 tháng 4 năm 2021 của Bộ
trưởng Bộ Y tế hư ng d n thanh toán chi phí hám bệnh, chữa bệnh bảo hi m y
tế theo định suất chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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