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Kính gửi: 

 

 

 

- Các Bệnh viện trực thuộc Sở; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Bệnh viện Quân Dân Y; 

- Bệnh xá Công an; 

- Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh; 

- Bệnh viện Đa khoa Minh Tâm; 

- Phòng khám Đa khoa: Thiên Ân; Đặng Tuyền; 

An Phúc; Hà Anh; Sài Gòn Thành Vinh 

(gọi tắt là các đơn vị). 

 

Căn cứ Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) năm 

2021; 

 Căn cứ Công văn số 1497/UBND-KGVX ngày 26/4/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh về việc thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 

của Thủ tướng Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định số 491/BHXH-GĐBHYT ngày 21/5/2021 của Bảo hiểm 

xã hội tỉnh về việc quản lý, sử dụng kinh phí KCB BHYT năm 2021. 

Nhằm hướng dẫn các cơ sở KCB BHYT quản lý và sử dụng quỹ BHYT đạt 

hiệu quả tốt; Sở Y tế đề nghị: Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện một số nội 

dung cụ thể như sau: 

1. Năm 2021, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân tỉnh Trà Vinh không thực hiện giao dự toán kinh phí KCB BHYT đến từng cơ 

sở KCB BHYT.  

2. Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí hàng quý: căn cứ vào số phát 

sinh chi phí KCB BHYT của quý trước, cơ quan BHXH tạm ứng đầy đủ kinh phí cho 

các cơ sở KCB theo quy định; đồng thời tạm tính tổng mức thanh toán của các cơ sở 

KCB để thực hiện quyết toán chi phí KCB BHYT.  

3. Tăng cường công tác kiểm tra quản lý sử dụng kinh phí KCB BHYT, kiên 

quyết xử lý các hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT, từ chối các chi phí KCB 

không đúng quy định. 



4. Các cơ sở khám chữa bệnh thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin 

về khám chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu về cơ quan BHXH theo qui định để 

giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời. 

5. 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  theo qui định. 

Nhận được Công văn này, đề nghị Giám đốc các đơn vị phối hợp với Bảo 

hiểm xã hội huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                        
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- BHXH tỉnh (phối hợp); 

- Sở LĐTB&XH (phối hợp); 

- Sở Thông tin và truyền thông (phối hợp); 

- Thanh tra SYT (thực hiện); 

- Lưu:VT, NVY. 

---------------------------------------------------------------------------- 
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KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Phước 

  

 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-24T10:33:25+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Hữu Phước<nhphuoc@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-24T13:33:55+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soytetv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-24T13:34:01+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soytetv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-05-24T13:34:07+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soytetv@travinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




