
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM GIÁM ĐỊNH BHYT VÀ 

THANH TOÁN ĐA TUYẾN 

Số:           /GĐĐT-NVGĐ
V/v tổng hợp, báo cáo tiêu chuẩn 

nhập viện nội trú tại các cơ sở KCB BHYT 
tuyến tỉnh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

   Hà Nội, ngày          tháng 11 năm 2021

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 BHXH các tỉnh)

Qua phân tích dữ liệu khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) cơ sở 
KCB đề nghị thanh toán trên Hệ thống thông tin giám định BHYT đề nghị thanh 
toán trong 11 tháng năm 2021, Trung tâm Giám định BHYT và Thanh toán đa tuyến 
(Trung tâm) nhận thấy số lượt người bệnh BHYT vào điều trị nội trú trái tuyến tại 
các cơ sở KCB tuyến tỉnh tăng 87,7% so với cùng kỳ năm trước (tổng số là 1,532 
triệu lượt, tăng 0,716 triệu lượt), với tổng chi KCB BHYT tăng 179,5% so với cùng 
kỳ năm trước (tổng chi là 8.534 tỷ đồng, tăng 5.481 tỷ đồng (chi tiết tại Chỉ tiêu 
B21. Theo dõi chỉ tiêu giám sát cơ bản tại chức năng Giám định => Quản lý quỹ KCB 
trên Phần mềm giám sát).

Để tăng cường công tác giám định BHYT, đảm bảo sử dụng quỹ BHYT hợp 
lý, hiệu quả, Trung tâm đề nghị Bảo hiểm xã hội các tỉnh tổng hợp tiêu chuẩn nhập 
viện điều trị nội trú của các cơ sở KCB BHYT tuyến tỉnh xây dựng theo yêu cầu tại 
khoản b Điều 1 Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế, gửi về Trung 
tâm trước ngày 15/12/2021./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Các đơn vị: CSYT, TTKT, KTNB;
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu:VP, NVGĐ.

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Tất Thao
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