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V/v thực hiện dự toán chi
khám chữa bệnh bảo hiểm y
tế năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT;
- Bảo hiểm xã hội
- Phòng Tài chính – Kế hoạch;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 13/5/2022 của Thủ tướng
Chính phủ về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế
(BHYT) năm 2022; Công văn 658/UBND-KGVX ngày 13/6/2022 của UBND
tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm
2022. Để đảm bảo thực hiện tốt công tác KCB BHYT trên địa bàn huyện, Ủy
ban nhân dân (UBND) huyện yêu cầu:
1. Bảo hiểm xã hội huyện
a) Chủ trì, phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh KCB BHYT, Phòng Tài
chính – Kế hoạch và cơ quan liên quan thực hiện kiểm soát, quản lý và sử dụng
có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi KCB BHYT được Thủ tướng Chính phủ
giao tại Quyết định số 582/QĐ-TTg; thực hiện cấp tạm ứng, thanh quyết toán
chi phí KCB BHYT theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐCP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi
hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn.
b) Tăng cường công tác truyền thông về BHYT; phối hợp với các ngành
liên quan tiếp tục có giải pháp vận động người dân tham gia BHYT hướng tới
BHYT toàn dân và phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển BHYT đã đề ra.
c) phối hợp với cơ sở KCB BHYT hướng dẫn người bệnh thực hiện đúng
thủ tục KCB BHYT theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP
của Chính phủ; tuyên truyền rộng rãi đến người tham gia BHYT về việc sử dụng
căn cước công dân khi đi KCB BHYT hoặc hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng
VssID để khám chữa bệnh thay thế cho thẻ BHYT bằng giấy.
d) Tăng cường công tác giám định BHYT tại các cơ sở KCB BHYT;
thường xuyên thực hiện tổng hợp, phân tích, đánh giá tình hình chi KCB BHYT
tại các cơ sở KCB, kịp thời phát hiện tình trạng lạm dụng, sử dụng quỹ KCB
BHYT chưa tiết kiệm, lãng phí, không đảm bảo quyền lợi của người tham gia
BHYT để thông báo cho các cơ sở KCB, đồng thời báo cáo UBND huyện,
BHXH tỉnh để chỉ đạo thực hiện các giải pháp khắc phục.
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e) Chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra tại cơ sở KCB BHYT trên địa
bàn tỉnh, xử lý nghiêm đối với những đơn vị có hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ
BHYT, hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT.
g) Phối hợp với cơ sở y tế giải quyết vướng mắc phát sinh trong việc
thanh, quyết toán chi phí KCB BHYT tại cơ sở KCB trên địa bàn huyện.
2. Cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
a) Người đứng đầu cơ sở KCB BHYT chịu trách nhiệm trước pháp luật về
và Chủ tịch UBND huyện về quản lý, sử dụng nguồn kinh phí khám, chữa bệnh
BHYT theo đúng quy định trên địa bàn huyện.
b) Chủ trì, phối hợp BHXH huyện, các cơ quan liên quan tăng cường
tuyên truyền vận động người dân tham gia BHYT hướng tới BHYT toàn dân và
phấn đấu đạt chỉ tiêu phát triển BHYT theo Kế hoạch số 137/KH-UBND ngày
13/6/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc thực hiện Quyết định 546/QĐ-TTg
ngày 29/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chỉ tiêu thực hiện bao
phủ bảo hiểm y tế giai đoạn 2022-2025.
3. Trung tâm Y tế huyện
a) Phối hợp với BHXH huyện và cơ quan liên quan tăng cường công tác
thanh tra, kiểm tra các cơ sở y tế để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi
lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; có biện pháp xử lý nghiêm hành vi vi phạm theo
quy định của pháp luật.
b) Chỉ đạo các trạm y tế tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao
chất lượng KCB; thực hiện đúng quy trình chuyên môn theo quy định của Bộ Y
tế trong công tác KCB BHYT; đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư
y tế, dịch vụ kỹ thuật cho người bệnh BHYT theo quy định, không để người
bệnh BHYT phải tự chi trả các khoản chi phí trong phạm vi quyền lợi KCB của
người tham gia BHYT; nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
trong chỉ định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch
vụ kỹ thuật và thuốc đắt tiền không cần thiết.
c) Chỉ đạo các trạm y tế tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cải
cách thủ tục hành chính trong KCB, thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin
về KCB BHYT và thực hiện gửi dữ liệu điện tử lên Cổng tiếp nhận dữ liệu của
cơ quan BHXH đầy đủ theo đúng thời hạn quy định tại Thông tư số
48/2017/TT-BYT ngày 18/12/2017 của Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu
điện tử trong quản lý và thanh toán chi phí KCB BHYT; Thực hiện cập nhật dữ
liệu đúng quy định tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y
tế quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định
và thanh toán chi phí KCB BHYT.
3. Phòng Tài chính – Kế hoạch
a) Cấp đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng
BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước bảo đảm.
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b) Tham gia quản lý quỹ BHYT theo quy định. Tăng cường kiểm tra giám
sát việc sử dụng nguồn kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT
tại các huyện, đảm bảo việc chuyển kinh phí mua thẻ BHYT của các nhóm đối
tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng cho cơ quan BHXH vào
tháng đầu quý.
4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn
a) Phối hợp với BHXH các huyện, tăng cường tuyên truyền, phố biến,
chính sách pháp luật về BHYT và tổ chức thực hiện phát triển người tham gia
BHYT, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch được giao; giải quyết kịp thời quyền lợi
của các đối tượng hưởng chế độ BHYT đúng quy định.
b) Chỉ đạo các trạm y tế trong công tác quản lý chi KCB BHYT theo quy
định. Kịp thời phát hiện và phản ánh kịp thời đến Trung tâm y tế những tổ chức,
cá nhân có hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHYT theo các quy định của pháp
luật.
c) Lập danh sách người được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng
BHYT kịp thời, đúng quy định về cấp thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN
đóng, hỗ trợ đóng theo quy định của Luật BHYT.
UBND huyện yêu cầu các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các nội
dung trên; trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc các cơ quan, tổ
chức phản ánh kịp thời bằng văn bản về BHXH huyện và Trung tâm Y tế huyện
để tổng hợp báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH tỉnh;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các phòng chuyên môn thuộc huyện;
- CVP, PCVP UBND huyện;
- Lưu: VT.
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