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Số:          /UBND-VX 

V/v quản lý, sử dụng hiệu quả,  
đảm bảo dự toán chi KCB BHYT 

năm 2022 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Sơn Dương, ngày       tháng 5 năm 2022 

      
Kính gửi:  

- Các phòng: Tài chính - Kế hoạch; Văn hóa - Thông tin; Y tế; 
- Trung tâm Y tế huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 
- Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

 Thực hiện Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng hiệu quả,  
đảm bảo dự toán chi KCB BHYT năm 2022 tại Văn bản số 1847/UBND-THVX 
ngày 26/5/2022 (có bản scan gửi kèm). 

Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo: 

1. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng Y tế, Tài chính - Kế hoạch, Trung tâm Y tế 
huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả 

quỹ bảo hiểm và dự toán chi KCB BHYT được giao; không giao dự toán chi KCB 
BHYT đến các cơ sở KCB BHYT; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, 

thanh quyết toán chi phí KCB BHYT theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP 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.   

- Tiếp tục tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động 

người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng để đạt chỉ tiêu phát 
triển BHYT được giao; tăng cường công tác thu và giảm nợ bảo hiểm xã hội 
(BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và BHYT.  

- Thực hiện thông báo tình hình sử dụng kinh phí KCB BHYT theo quý 
(trường hợp cần thiết thực hiện thông báo, cảnh báo hàng tháng, tuần);  thông qua 

việc phân tích, so sánh với các cơ sở KCB cùng tuyến, cùng hạng, cùng khu vực 
chỉ ra những nguyên nhân chủ quan dẫn đến gia tăng chi phí KCB BHYT bất 

thường để cảnh báo đối với từng cơ sở KCB BHYT và đề xuất biện pháp giải 
quyết. Báo cáo Ủy ban nhân dân huyện tình hình thực hiện dự toán 6 tháng, 9 

tháng, vướng mắc, kiến nghị và biện pháp chỉ đạo 3 tháng cuối năm trước ngày 
05/10/2022. 

2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp với BHXH huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan thực 
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hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác kiểm tra, xử lý vi phạm theo 
quy định của pháp luật; có giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ 

BHYT; thực hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả kinh phí KCB BHYT trong phạm 
vi dự toán được giao; phối hợp với BHXH huyện trong công tác tuyên truyền, phổ 
biến chính sách, pháp luật về BHYT.  

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh: 

+ Thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về KCB BHYT và chuyển dữ 

liệu cho cơ quan BHXH theo quy định để phục vụ cho việc giám định, thanh toán;  
triệt để khai thác ứng dụng VssID-BHXH số và căn cước công dân có gắn chíp vào 

công tác KCB BHYT nhằm giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính, tạo thuận  
lợi cho người bệnh.   

+ Căn cứ nội dung phân tích, cảnh báo của BHXH huyện để kịp thời thực 
hiện các biện pháp phù hợp bảo đảm sử dụng có hiệu quả dự toán chi KCB BHYT.   

+ Chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng và thanh, quyết toán chi phí KCB 
BHYT thực tế đúng quy định, hiệu quả, đảm bảo quyền lợi của người bệnh; nâng  

cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định dịch vụ kỹ thuật 
cận lâm sàng và thuốc, chỉ định vào điều trị nội trú theo đúng hướng dẫn chẩn đoán 

và điều trị của Bộ Y tế; thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về KCB 
BHYT và chuyển dữ liệu lên Cổng Thông tin giám định BHYT để phục vụ cho 
việc giám định, thanh toán bảo đảm theo đúng quy định.  

- Tăng cường kiểm tra hoạt động KCB và thanh toán chi phí KCB BHYT để 
ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.  

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Cân đối, bố trí nguồn ngân sách nhà nước cho các đối tượng ngân sách nhà 

nước mua và hỗ trợ mua BHYT đảm bảo kịp thời; tham gia quản lý quỹ BHYT 
theo quy định.  

4. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể 
thao huyện 

Phối hợp với BHXH huyện và các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn 
tăng cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham 

gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng hướng tới đạt chỉ tiêu phát triển 
BHYT theo Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu  
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; Nghị quyết số 28-NQ/TW 
ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 

XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.  

5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về BHYT trên địa bàn thông qua các 
hoạt động truyền thông về BHYT, xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm và cả giai 

đoạn, quyết liệt việc thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân đến năm 2025; có giải 
pháp vận động người dân tham gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng (đặc 
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biệt là nhóm không còn được Ngân sách nhà nước mua thẻ BHYT theo Quyết định 
số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số  

612/QĐ-UBDT ngày 16/9/2021 của Ủy ban Dân tộc) để đạt chỉ tiêu phát triển 
BHYT được Ủy ban nhân dân huyện giao.    

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện kết quả 
thực hiện theo quy định./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch UBND huyện (Báo cáo); 
- Đ/c PCT UBND huyện PT VH-XH (Chỉ đạo); 
- Như trên (Thực hiện); 
- Chánh, PVP HĐND-UBND huyện; 
- Chuyên viên VX; 
- Lưu: VT, VX           b.     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

  
 

Phạm Thị Nhị Bình 
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