
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do  - Hạnh phúc 
 

Số:           /BHXH-CSYT 
V/v thanh toán chi phí KCB BHYT 

theo giá dịch vụ y tế 
 

Hà Nội, ngày        tháng 7 năm 2019 

 

 

     Kính gửi:    

     - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

     - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân. 

                               (Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)    

Thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 của Chính phủ tại 

phiên họp thường kỳ tháng 4/2019 về việc giải quyết khó khăn vướng mắc trong 

việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) 

theo Thông tư liên tịch số 37/2015/TT-BYT-BTC của liên Bộ Y tế - Tài chính 

và Thông tư số 37/2018/TT-BYT, ngày 17/6/2019 Bộ Y tế có Công văn số 

3385/BYT-KH-TC về việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo 

hiểm y tế (BHYT) theo giá dịch vụ y tế (gửi kèm Công văn số 3385/BYT-KH-

TC). Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh nghiên cứu, 

thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 3385/BYT-KH-TC nêu trên. Lưu ý 

một số nội dung sau: 

1. Chi phí liên quan đến định mức tính giá tạm thời chưa thanh toán 

năm 2017 

Theo báo cáo của BHXH các tỉnh, tổng chi phí cơ quan BHXH tạm thời 

chưa chấp nhận thanh toán với cơ sở KCB năm 2017 là 2.206.986.238.352 đồng 

(chi tiết tại Phụ lục 01 gửi kèm). Đồng thời, tại Thông báo số 860/TB-KTNN 

ngày 28/12/2018, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị chưa chấp nhận thanh toán chi 

phí năm 2017 số tiền là 738.839.141.782 đồng (Chi tiết tại Phụ lục 02a và Phụ 

lục 02b gửi kèm). Đề nghị BHXH các tỉnh phối hợp với các cơ sở KCB kiểm tra, 

rà soát lại chi phí tại các Phụ lục nêu trên, trước khi thực hiện thanh toán có biên 

bản xác nhận số tiền chưa được cơ quan BHXH thanh toán, số tiền đã được cơ 

quan BHXH thanh toán, số tiền trùng lặp giữa Phụ lục 02a hoặc Phụ lục 02b với 

Phụ lục 01 và số tiền ngày giường nằm ghép không thanh toán (nếu có).  

BHXH các tỉnh xác định các trường hợp người bệnh nằm ghép để thanh 

toán theo đúng quy định tại Thông tư số 37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 

29/10/2015 của liên Bộ Y tế - Tài chính. Việc xác định số ngày giường người 

bệnh nằm ghép căn cứ vào số người bệnh nằm điều trị nội trú trong ngày (bao 

gồm cả người bệnh BHYT và người bệnh dịch vụ) và số giường bệnh thực kê tại 

từng thời điểm tại mỗi khoa phòng điều trị, BHXH các tỉnh yêu cầu cơ sở KCB 

cung cấp và xác nhận trong biên bản số ngày giường của người bệnh dịch vụ 

làm căn cứ tính toán, xác định ngày giường nằm ghép của người bệnh BHYT. 



2. Chi phí liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 

và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước   

BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở KCB tổng hợp, rà soát ký biên bản xác 

nhận số tiền chưa thanh toán như sau: 

- Số tiền liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán năm 2018 (bao 

gồm các chi phí sau: Tiền khám, tiền giường, tiền dịch vụ kỹ thuật vượt định 

mức, tiền vật tư y tế, hóa chất cơ sở KCB không xuất ra sử dụng theo định mức 

tính giá tương tự như tại Phụ lục 01).  

- Số tiền chưa thanh toán theo hướng dẫn tại Công văn số 288/BHXH-

CSYT ngày 25/01/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện kiến nghị của 

Kiểm toán Nhà nước (xác định cụ thể số tiền theo Mục 1, Mục 2 Công văn số 

288/BHXH-CSYT và theo từng năm). 

- Số tiền liên quan đến định mức tính giá chưa thanh toán (năm 2017, 

2018) theo hướng dẫn tại Công văn số 1088/BHXH-CSYT ngày 05/4/2019 của 

BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giám định, thanh toán chi phí 

KCB BHYT.  

(Đối với tiền giường nằm ghép, thực hiện xác định, thanh toán theo 

hướng dẫn tại Mục 1 Công văn này). 

Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương kiểm tra rà soát các chi phí nêu trên, 

xác định số tiền được thanh toán, số tiền không chấp nhận thanh toán, đồng thời 

chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu, thực hiện thanh toán bổ sung các 

chi phí chưa được cơ quan BHXH thanh toán vào kỳ quyết toán của năm 2019. 

Số tiền được thanh toán là khoản kinh phí cơ quan BHXH thanh toán bổ sung 

với các cơ sở KCB theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 30/NQ-CP ngày 

11/5/2019 và hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 3385/BYT-KH-TC ngày 

17/6/2019, không điều chỉnh lại quyết toán các năm 2017, 2018. 

Đề nghị BHXH các tỉnh tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về 

BHXH Việt Nam./.  

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- PTTg Vương Đình Huệ 

- PTTg Vũ Đức Đam                               (để b/c); 

- VPCP, Bộ Y tế, Bộ Tài chính 

- Các thành viên HĐQL BHXH VN  

- Kiểm toán Nhà nước 

- Tổng Giám đốc             

- Các Phó Tổng Giám đốc; 

- Các đơn vị: BT, ST, TCKT, TTKT, KHĐT, 

KTNB, DVT, GĐB, GĐN, TT; 

- Lưu: VT, CSYT (3b).  

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Phạm Lương Sơn 
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