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V/v đôn đốc trích chuyển dữ liệu 
khám, chữa bệnh BHYT 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT. 
  

 Trong thời gian qua Sở Y tế đã ban hành nhiều văn bản triển khai, đôn 

đốc các đơn vị thực hiện việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

thanh toán BHYT, qua theo dõi trên cổng giám định BHYT tỷ lệ chuyển dữ liệu 

sang cổng giám định BHYT hàng tuần luôn đạt trên 95%. Tuy nhiên việc 

chuyển dữ liệu lên cổng của Bộ Y tế hàng ngày còn một số đơn vị chưa thực 

hiện đúng quy định như: không đẩy dữ liệu ngay sau khi kết thúc khám bệnh, 

chữa bệnh, đẩy dữ liệu chậm sau 2-5 ngày ( có danh sách kèm theo )…  

          Để đảm báo đúng quy định trong ứng dụng công nghệ thông tin trong 

quản lý khám chữa bệnh và thanh toán BHYT, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị 

nghiêm túc thực hiện như sau: 

1. Lãnh đạo đơn vị cần quan tâm thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc  

ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám chữa bệnh và thanh toán 

BHYT.  

2. Xây dựng kế hoạch ứng dụng tin học hóa trong khám, chữa bệnh 

BHYT năm 2018 và những năm tiếp theo theo lộ trình chỉ đạo Bộ Y tế và 

BHXH Việt Nam. 

3. Tăng cường phối hợp với cơ quan BHXH cùng cấp để kịp thời giải  

quyết những vướng mắc, khó khăn khi triển khai ứng dụng tin học hóa trong 

khám, chữa bệnhBHYT. 

4. Thực hiện nghiêm quy định đẩy dữ liệu lên cổng ngay sau khi kết  

thúc khám bệnh,chữa bệnh. 

          Nhận được công văn này đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

  
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên; 
- BHXH (Ph/h) 
- VNPT và Vietel Lạng Sơn (Ph/h); 
- Giám đốc Sở (B/c);               
- Lưu: VT, NVY. 
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