
        BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH ĐỊNH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
                                 
          Số:          /BHXH-GĐBHYT                    Bình Định, ngày        tháng 12 năm 2021        
     V/v xây dựng tiêu chuẩn nhập viện 
       điều trị nội trú tại các cơ sở KCB 
                         tuyến tỉnh

                        
                                     Kính gửi:    Sở Y tế tỉnh Bình Định

            Thực hiện Công văn số 369/GĐĐT-NVGĐ ngày 29/11/2021 của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam về việc tổng hợp, báo cáo tiêu chuẩn nhập viện nội trú 
tại các cơ sở khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) tuyến tỉnh. 
            Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã có đề nghị với các cơ sở KCB 
BHYT tuyến tỉnh trong tỉnh cung cấp cho cơ quan BHXH văn bản quy định 
tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú, tuy nhiên qua phản ánh của giám định 
viên thì hầu như các cơ sở KCB tuyến tỉnh trong tỉnh chưa xây dựng quy định 
tiêu chuẩn nhập viện điều trị nội trú. 
            Để có cơ sở báo cáo BHXH Việt Nam trước ngày 15/12/2021, BHXH 
tỉnh kính đề nghị Sở Y tế Bình Định có văn bản chỉ đạo các cơ sở KCB 
BHYT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt các cơ sở KCB tuyến tỉnh xây dựng hướng 
dẫn chẩn đoán và điều trị trong đó có quy định tiêu chuẩn nhập viện điều trị 
nội trú phù hợp với yêu cầu chuyên môn, điều kiện trang thiết bị và nhân lực 
của bệnh viện theo yêu cầu tại khoản b Điều 1 Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 
21/12/2020 của Bộ Y tế về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý, nâng 
cao chất lượng KCB BHYT.  
            BHXH tỉnh rất mong sự quan tâm, phối hợp, chỉ đạo của Sở Y tế Bình 
Định./. 

Nơi nhận:                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC
- BV Phong-Da liễu TW Quy Hòa; 
- BV CH-PHCN Quy Nhơn;
- BV Quân Y 13;                                                                                        
- GĐ BHXH tỉnh (báo cáo);
- Lưu: VT, GĐ BHYT (2b).
                                                                                                               
                                                                                         Trương Đề
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