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SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 613/SYT-NVY 

V/v tăng cường quản lý chi phí 
Khám, chữa bệnh BHYT. 

 
   Lạng Sơn, ngày 22 tháng 4 năm 2019 

 
 

Kính gửi: Các cơ sở Khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế. 
 

 Sở Y tế nhận được công văn số 317/BHXH-GĐBHYT ngày 12/4/2019 
của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc phối hợp chỉ đạo kiểm soát gia tăng chi phí 
khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (BHYT) trong năm 2019 (gửi kèm theo). 

 Để quản lý, sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT hiệu quả đúng quy 
định, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện như sau: 

1. Tăng cường các biện pháp kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT 
tại đơn vị đảm bảo đúng quy định trong thanh toán và phát triển chuyên môn kỹ 
thuật nâng cao chất lượng bảo vệ chăm sóc sức khoẻ nhân dân. 

2.  Thực hiện đúng chính sách, quy định pháp luật về KCB BHYT, Quy 
chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, đẩy mạnh công tác xã hội hoá về y tế tạo 
nhiều nguồn lực khác nhau trong công tác khám,chữa bệnh. 

3. Chủ động phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội cùng cấp để giải quyết 
và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong khám, chữa bệnh và thanh toán 
BHYT, báo cáo Sở Y tế và BHXH tỉnh các nội dung vượt thầm quyền giải quyết 
tại đơn vị. 

 Nhận được văn bản, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên( Th/h ); 
- BHXH tỉnh (Ph/h); 
- Giám đốc Sở Y tế( báo cáo); 
- Phòng: NVD, KH-TC, Thanh tra; 
- Lưu: VT, NVY( PĐC). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

(đã ký) 
 
 

Nguyễn Ngọc Tùng 

        
                     

 
 
 
 
 
 
                      



 


