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KẾT LUẬN 

Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa bệnh 

Bảo hiểm Y tế tại TTYT huyện Đình Lập năm 2019.  

Thực hiện Quyết định số 2315/QĐ-SYT ngày 11/9/2019 của Giám đốc Sở 

Y tế về việc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, 

chữa bệnh Bảo hiểm Y tế (BHYT) tại TTYT huyện Đình Lập. Từ ngày 

17/9/2019 đến ngày 14/10/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra trực tiếp 

tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Đình Lập.  

Xét Báo cáo số 109/BC- ĐTT ngày 15/10/2019 của Trưởng Đoàn thanh 

tra, Giám đốc Sở Y tế kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Trung tâm Y tế huyện Đình Lập là đơn vị y tế tuyến huyện có chức năng 

cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa 

bệnh, phục hồi chức năng và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật. 

Tổ chức nhân lực gồm: Ban lãnh đạo: 04 người; 05 phòng chức năng; 09 khoa 

lâm sàng và cận lâm sàng, với tổng số nhân lực là 145 người.  

Cơ sở vật chất của đơn vị đã được nâng cấp cải tạo và đầu tư các trang 

thiết bị theo nguồn vốn hỗ trợ y tế Quốc gia như:  máy siêu âm, máy thở, máy 

gây mê, máy tạo ô xy khí trời, bàn đại phẫu; nồi hấp sấy y dụng cụ, công tác 

chống nhiễm khuẩn trong bệnh viện; máy  quang kỹ thuật số, máy điện tim, 

máy   t nghiệm huyết h c   Hệ thống công nghệ thông tin được đầu tư khai 

thác sử dụng phục vụ công tác KCB và quản lý bệnh viện, đã góp phần cải thiện 

điều kiện làm việc và nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh của đơn vị.  

TTYT huyện thực hiện ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh hằng năm với 

BHXH huyện với số thẻ đăng ký KCB ban đầu: Năm 201  là  2 .4 9 thẻ, năm 

201  là 2 .524 thẻ,  năm 2019 là 2 .193 thẻ. 

 II. KẾT QUẢ THANH TRA  

1. Quy trình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân BHYT và 

việc triển khai các hoạt động giáo dục y đức, nâng cao tinh thần, thái độ 

phục vụ, thực hiện quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp với người bệnh.  

Đơn vị bố trí bàn khám, phòng khám cho người bệnh có thẻ BHYT ở vị trí 

thuận lợi, số bàn khám BHYT phù hợp với số lượng người bệnh BHYT đến 

khám, đã giảm thời gian chờ đợi khám, nhận kết quả khám và cận lâm sàng. 

        Sắp xếp chỗ ngồi, che nắng, che mưa, thoáng mát, hợp vệ sinh cho người 

bệnh, kết hợp tuyên truyền giáo dục sức khoẻ, chính sách BHYT tại khu vực 

khám chữa bệnh thông qua nhiều hình thức. Không có bệnh nhân phải nằm 
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gh p, cải thiện chất lượng các dịch vụ, tăng cường việc đáp ứng  nhu cầu tối 

thiểu cho người bệnh như: bảo đảm cung cấp nước sạch; điều kiện vệ sinh; vệ 

sinh buồng bệnh, tạo môi trường thân thiện và an toàn đối với người bệnh và 

nhân viên y tế. 

Thực hiện Quyết định 2151/QĐ-BYT của Bộ Y tế về “Đổi mới phong 

cách thái độ phục vụ cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, đơn vị 

đã thành lập Ban Chỉ đạo để thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán 

bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” (Quyết định số 26/QĐ-TTYT ngày 

29/01/2019 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo). Tháng  /2019 đơn vị tổ chức Hội thi 

sân khấu hóa đổi mới phong cách thái độ phục vụ của cán bộ y tế cho đối tượng 

là cán bộ, viên chức, người lao động của đơn vị và các Trạm y tế với 09 đội thi. 

Đơn vị phân công cán bộ tiếp nhận thông tin, góp ý của người bệnh qua 

hộp thư góp ý, đường dây nóng, đơn vị đã có những phản hồi và xử lý kịp thời 

các ý kiến, kiến nghị của người bệnh. Trong thời kỳ thanh tra, đơn vị không có 

cán bộ vi phạm bị kỷ luật về phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế. 

Tuy nhiên, Trong thời  kỳ thanh tra đơn vị chưa tổ chức lớp tập huấn cho 

cán bộ, viên chức về nội dung thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ 

cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” (đến năm 2019 tổ chức được 

01 lớp với 72 người tham dự). 

Thời kỳ thanh tra có 02 ý kiến phản ánh của người dân qua đường dây 

nóng, 03 vụ việc liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, quy trình chuyên 

môn và quy tắc ứng xử (năm 2017: 03 vụ việc và năm 2018; 02 vụ việc). Tất cả 

các ý kiến phản ánh đã được đơn vị xem xét, giải quyết kịp thời. Bệnh nhân và 

người nhà bệnh nhân khá hài lòng với kết quả giải quyết của đơn vị, đối với 

những cán bộ có vi phạm thì tùy vào mức độ, tính chất sự việc để có hình thức 

xử lý khác nhau như: kiểm điểm rút kinh nghiệm, hạ bậc thi đua… 

           2. Công tác ký hợp đồng và thanh lý hợp đồng BHYT.  

BHXH huyện Đình Lập và TTYT huyện Đình Lập đã thực hiện ký hợp 

đồng và thanh lý hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đầy đủ, đúng quy 

định, không đưa những nội dung trái với quy định của pháp luật vào hợp đồng 

KCB BHYT. Cụ thể: 

- Thời gian ký Hợp đồng: Việc ký Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế hàng năm đều được hai bên BHXH huyện Đình Lập và TTYT huyện 

Đình Lập thống nhất ký kết theo đúng quy định của pháp luật. 

-  Nội dung hợp đồng: Thực hiện đầy đủ các nội dung theo mẫu quy định 

tại Phụ lục 3, Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-

BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về mẫu Hợp đồng 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

- Việc thực hiện Hợp đồng: Cơ bản hai bên đã thực hiện đầy đủ các nội 

dung Hợp đồng đã ký.  

-  Thanh lý Hợp đồng: Tại Khoản 5, Điều 7, Hợp đồng có ghi: Sau khi các 

bên thực hiện xong việc thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của 

năm đó thì hợp đồng coi như được thanh lý.  
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3. Công tác cung ứng bảo quản thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ 

thuật trong khám chữa bệnh BHYT. 

3.1. Về đảm bảo thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế 

- Đơn vị cơ bản đủ thuốc, vật tư y tế đáp ứng được nhu cầu khám chữa 

bệnh.  

Tuy nhiên, tại thời điểm thanh tra đơn vị thiếu 01 thuốc cấp cứu Nhũ dịch 

lipid thuộc phác đồ chống sốc phản vệ đối với phòng thủ thuật có sử dụng thuốc 

gây tê theo phác đồ của Bộ Y tế ban hành kèm theo tại Thông tư số 51/2017/TT-

BYT ngày 29/12/2017 Hướng dẫn phòng, chẩn đoán và xử trí phản vệ. Nguyên 

nhân do thiếu công nợ với nhà Công ty TNHH MTV Dược liệu TW 2 nên nhà 

thầu chưa cung ứng thuốc này. 

- Trang thiết bị Y tế trong kỳ thanh tra không đủ hoặc có nhưng không 

đáp ứng nhu cầu chuyên môn, cụ thể: 

+ Từ năm 2017 đến tháng 2/2019: máy xét nghiệm sinh hóa tự động 

hỏng, mua bổ sung máy bán tự động. Xét nghiệm huyết học thủ công, không có 

máy xét nghiệm huyết học tự động. 

+ Từ năm 2017 đến tháng 9/2018: sử dụng máy X quang di động bước 

sóng thấp, chất lượng hình ảnh kém. 

+ Từ năm 2017 đến năm 2018: sử dụng máy siêu âm đen trắng. 

+ Từ năm 2017 đến năm 2018: Không có máy điện tim, máy nội soi tai 

mũi họng, máy nôi soi và đốt cổ tử cung. 

Các trang thiết bị phần lớn được trang bị từ năm 2008 theo Quyết định số 

54/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ, đến nay đã lỗi thời và hỏng nhiều không 

đảm bảo chất lượng chuyên môn. 

3.2. Về hồ sơ sổ sách xuất, nhập, kiểm kê, thanh lý thuốc, VTYT (căn 

cứ theo Thông tư số 22/2011/TT-BYT ngày 10/6/2011 của Bộ Y tế Quy định tổ 

chức và hoạt động của Khoa dược Bệnh viện) 

Đơn vị có thành lập các hội đồng kiểm nhập, kiểm kê, và thanh lý thuốc 

VTYT theo quy định.  

Tuy nhiên, việc thực hiện còn một số hạn chế sau: 

+ Biên bản kiểm kê thuốc còn thiếu một số thông tin như hạn dùng, số 

kiểm soát của thuốc (có cả thuốc hướng thần, gây nghiện). 

+ Khi tiến hành thanh lý thuốc: thiếu biên bản xác nhận tình trạng thuốc 

hỏng vỡ của Hội đồng kiểm kê theo quy định. 

+ Biên bản thanh lý còn căn cứ không đúng hội đồng (căn cứ Hội đồng 

thuốc và điều trị). 

+ Đơn vị thanh lý nhiều thuốc với số lượng lớn (bao gồm cả vị thuốc 

YHCT) gây lãng phí. Tổng giá trị thanh lý thuốc, VTYT trong 2 năm 2017-2018 

là 30.391.784 đồng. Có thuốc chưa hết hạn sử dụng đã thanh lý mà không nên 

rõ lý do. 
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+ Việc thanh lý thuốc ở khoa lâm sàng không đúng quy định: khoa lâm 

sàng tự thanh lý rồi lập biên bản thanh lý không thông qua hội đồng thanh lý 

của bệnh viện. 

- Chưa khám sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần đối với thủ kho thuốc, hóa 

chất. 

3.3. Về thủ tục mua sắm thuốc, VTYT, hóa chất với các gói thầu do 

TTYT làm chủ đầu tư  

Trong năm 201  đơn vị có tiến hành mua một gói hóa chất theo hình thức 

chào hàng cạnh tranh theo quy trình rút g n.  

Tuy nhiên, quy trình còn thiếu một số văn bản: Tờ trình phê duyệt, báo 

cáo thẩm định và Quyết định phê duyệt bản yêu cầu báo giá; Báo cáo đánh giá 

báo giá và báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; Quyết định thành lập 

các tổ chuyên gia và tổ thẩm định. 

3.4. Về bảo quản thuốc  

Cơ bản đáp ứng quy định về thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP): kho 

thuốc có điều hòa nhiệt độ, có giá kệ để thuốc cách tường, cách đất, có theo dõi 

nhiệt độ độ ẩm thường  uyên  

Tuy nhiên còn một số hạn chế: 

- Kho vắc xin và VTYT còn thiếu điều hòa nhiệt độ. 

- Kho thuốc cấp phát lẻ giá để thuốc chưa đảm bảo vệ sinh: Sàn giá làm 

bằng bìa car-ton. 

- Tại thời điểm kiểm tra Khoa Nhi sau khi lĩnh thuốc từ khoa dược về cho 

bệnh nhân, bảo quản không đúng quy định: để nắng chiếu trực tiếp vào thuốc. 

4. Công tác tổ chức khám, điều trị, kê đơn thuốc cho người bệnh  

BHYT và việc thực hiện Quy định chuyên môn về ghi chép hồ sơ bệnh án, 

thực hiện theo mẫu biểu của Bộ Y tế về hướng dẫn thực hiện Luật BHYT. 

 4.1. Đơn vị  đã thực hiện đúng quy trình, thủ tục khám bệnh, chữa bệnh 

và kê đơn thuốc, tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh đến khám bệnh, 

chữa bệnh BHYT. 

Tuy nhiên, tại khoa khám bệnh việc niêm yết đường dây nóng 19009095 

chưa thuận tiện để người dân phản ánh khi cần thiết. 

  4.2.Kiểm tra hồ sơ bệnh án điều trị nội trú: 

 * Tổng số lượt điều trị nội trú tại bệnh viện: Năm 201  là : 3. 44. Năm 

2018 là: 3.424. 

 * Tổng số bệnh án kiểm tra ngẫu nhiên:  Tháng 12/2017: 202 bệnh án. 

Tháng 01/2018 và tháng 10/2018: 367 bệnh án. 

  * Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên bệnh án điều trị nội trú: Đơn vị thực hiện 

ghi chép hồ sơ bệnh án, các biểu mẫu và lưu trữ đúng quy định. Tuy nhiên, có 

04/596 bệnh án điều trị nội trú tại bệnh viện qua kiểm tra trực tiếp có chỉ định 

thuốc không phù hợp với chẩn đoán với tổng số thuốc là 862.974 đồng. 
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 4.3. Kiểm tra ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý và thanh 

toán BHYT: đơn vị đã triển khai áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý và 

thanh toán khám bệnh, chữa bệnh BHYT góp phần nâng cao chất lượng quản lý 

điều hành và thanh toán chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh được nhanh 

chóng, công khai, minh bạch. Tuy nhiên, tỷ lệ đẩy hồ sơ quản lý thông tuyến 

khám, chữa bệnh BHYT lên cổng còn thấp chưa đạt yêu cầu là 100 %, vẫn còn 

hồ sơ Hồ sơ đẩy chậm từ 01 đến 05 ngày. 

5. Việc áp giá, xác định chủng loại, đơn vị, tên dịch vụ kỹ thuật 

(DVKT) trong thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

       5.1. Kiểm tra, đối chiếu các DVKT đề nghị thanh toán của đơn vị trong 

năm 2017 và 2018 với danh mục DVKT được phê duyệt tại đơn vị. 

         Qua kiểm tra đối chiếu biểu 21/BHYT sau khi đã thẩm định quyết toán 

năm 201  và 201 , có 14 dịch vụ kỹ thuật đơn vị thực hiện và đề nghị thanh 

toán nhưng chưa được phê duyệt với tổng số tiền là 20.309.700đ. 

         Đơn vị đã giải trình được phê duyệt hoặc áp dụng tương đương. Nhưng 

không đúng qui định do các nguyên nhân sau: 

          Theo Thông tư số 43/2013/TT-BYT: Ghi điện não thường quy là DVKT 

tuyến 3, còn Điện não đồ thường quy là DVKT tuyến 2 (vượt tuyến). Trong 

Quyết định 2035/QĐ-SYT phê duyệt cho đơn vị là DVKT theo tuyến; Dịch vụ 

phẫu thuật thoát vị bẹn hay thành bụng thường thuộc chuyên khoa nhi còn Phẫu 

thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và shouldice thuộc 

chuyên khoa ngoại; Siêu âm màng phổi cấp cứu theo Quyết định  phê duyệt của 

đơn vị là DVKT theo tuyến (tuyến 3), trong Thông tư TT43/2013/TT-BYT của 

BYT thì Siêu âm màng phổi (trong nhi khoa, điện quang) là DVKT tuyến 2 

(DVKT vượt tuyến), do vậy 2 DVKT này không tương đương. 

5.2. Đối chiếu bảng chấm công của đơn vị đối với các trường hợp là 

cán bộ của TTYT khám và điều trị nội trú tại đơn vị. 

Trong năm 201 , có 23 lượt KCB điều trị nội trú là cán bộ của TTYT, 

trong đó có 0  lượt vẫn có chấm công đi làm và đề nghị thanh toán số tiền 

giường KCB là: 1.818.160 đồng.  

5.3. Thống kê, kiểm tra, đối chiếu các trường hợp khám chữa bệnh 

nhiều lần/năm. 

Trong năm 201  có 2  trường hợp bệnh nhân đi khám chữa bệnh từ 15 

lần trở lên. Qua kiểm tra như sau: 

Một số trường hợp thiếu chữ ký xác nhận của bệnh nhân trên bảng kê 

thanh toán, chữ ký không giống nhau giữa các lần khám chữa bệnh; các lần đi 

khám chữa bệnh có khoảng cách thời gian giữa các lần khám rất gần nhau (chẩn 

đoán chủ yếu là viêm h ng, viêm phế quản), đặc biệt có 02 trường hợp cán bộ Y 

tế được chỉ định sử dụng kháng sinh uống, tiêm thường xuyên liên tục trong 12 

tháng với chẩn đoán Viêm h ng cấp, trong đó một số tháng KCB 02 lần/tháng. 

5.4. Kiểm tra đối chiếu số lượng các xét nghiệm được tổng hợp tại 

khoa xét nghiệm với số lượng đề nghị thanh toán BHYT 
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Đối chiếu Danh sách chi tiết các Xét nghiệm đề nghị thanh toán BHYT 

với Danh sách chi tiết các thực hiện tại khoa (gồm đối tượng BHYT và thu phí 

được chuyển sang BHYT) trong năm 201  và 201 , có nhiều trường hợp không 

khớp với Danh sách đề nghị thanh toán trên cổng giám định, (dù đơn vị đã rà 

soát bổ sung danh sách đối tượng BHYT từ  thu viện phí chuyển sang đối tượng 

thanh toán BHYT), với tổng số tiền là 7.245.100đ. 

5.5 Kiểm tra việc sử dụng thuốc 

Căn cứ hướng dẫn sử  dụng thuốc Roxirock và kết quả kiểm tra các hồ sơ 

khám chữa bệnh năm 201 -201  đã chỉ định quá liều sử dụng là 551 lượt: với số 

tiền là 22.580.250 đồng (đã trừ số tiền do BHXH huyện đã trừ). 

5.6. Kiểm tra hồ sơ bệnh án khám chữa bệnh 

 - Tổng số danh sách bệnh án đề nghị xem là: bệnh án lưu của tháng 

12/2017 và tháng 01,10/2018. Trong đó rút ngẫu nhiên số bệnh án để kiểm tra 

như sau: Tháng 12/201  là:  25/233 hồ sơ; Tháng 01/201  là: 10/2 4 hồ sơ; 

Tháng 10/2018 là : 174/210 hồ sơ. 

- Kết quả kiểm tra hồ sơ bệnh án như sau: 

Các thông tin hành chính của người bệnh, chẩn đoán. Mã chẩn đoán trên 

bảng kê chi phí KCB nội trú và bệnh án trùng khớp về dữ liệu; Kiểm tra chữ ký 

xác nhận của người bệnh trên bảng kê (Đối với người ký thay đã ghi rõ mối 

quan hệ) và đúng theo quy định. Đối chiếu giữa bảng kê đề nghị thanh toán chi 

phí KCB theo Mẫu 02/BV với bệnh án về chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật phù 

hợp với tình trạng bệnh của bệnh nhân và có kết quả kèm theo trong bệnh án. 

 Kiểm tra số ngày điều trị thực tế trong hồ sơ bệnh án với bảng kê trùng 

khớp, chính xác về số lượng, chỉ định và áp giá thanh toán đối với ngày điều trị 

nội trú; Chỉ định và thực hiện các dịch vụ kỹ thuật, kết quả cận lâm sàng, các 

phẫu thuật thủ thuật, phiếu gây mê hồi sức, cách thức phẫu thuật đã thực hiện 

đúng và đủ theo các quy chế chuyên môn; Đối chiếu với quy định về phân loại 

phẫu thuật thủ thuật chính xác giữa hồ sơ bệnh án và bảng kê đề nghị thanh toán.   

Tuy nhiên, còn một số hồ sơ bệnh án có thời gian điều trị chưa phù hợp 

với tình trạng bệnh của bệnh nhân.   

6. Công tác giám định BHYT và việc đảm bảo quyền lợi được của 

người tham gia BHYT theo quy định của Luật BHYT. 

Công tác giám định được thực hiện theo đúng qui trình ban hành kèm 

theo Quyết định 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014, ban hành qui định về tổ 

chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. BHXH huyện Đình Lập tổ 

chức thường trực giám định tại TTYTđể phối hợp với trung tâm giải quyết các 

vướng mắc về chính sách, quyền lợi KCB BHYT, thủ tục chính, thanh toán 

thuốc, vật tư y tế   

Việc giám định được thực hiện qua hồ sơ bệnh án, đơn thuốc, giám định 

tại các khoa, phòng khám bệnh, trạm y tế các  ã   và qua phần mềm tin h c 

giám định. 
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Các nội dung giám định, thanh toán, kiểm tra được thực hiện công khai, 

minh bạch, các chi phí được thanh toán, xuất toán, không chấp nhận thanh toán 

được xử lý ngay khi giám định trực tiếp hoặc qua phần mềm tin h c xử lý và 

được thống nhất trực tiếp, hàng tháng và khi quyết toán. Các chi phí KCB vượt 

trần, vượt quỹ được hai bên phối hợp thẩm định, đánh giá các nguyên nhân chủ 

quan, khách quan để xem xét thanh toán hoặc từ chối thanh thanh toán theo 

đúng qui định của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn và được thể hiện cụ 

thể hàng quí, năm giữa TTYT và BHXH huyện Đình Lập. 

Qua kiểm tra hồ sơ, bệnh án,  ác định mức hưởng quyền lợi của người 

tham gia BHYT tại cơ sở KCB, kết quả giám định, các ý kiến phản ánh về chính 

sách BHYT tại cơ sở KCB và cơ quan BHXH huyện cho thấy, cơ sở KCB được 

đảm bảo đầy đủ các qui định theo hợp đồng, các DVKT, thuốc, theo điều kiện 

thực tế chuyên môn của đơn vị, quĩ KCB BHYT được phân bổ theo qui định và 

người tham gia BHYT khi đi KCB được hưởng đầy đủ quyền lợi KCB BHYT. 

7. Việc tạm ứng, quản lý, sử dụng, thanh toán chi phí khám chữa bệnh 

BHYT. 

7.1. Quy định thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

Bảo hiểm y tế tại hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT quy định sau khi các cơ sở khám 

chữa bệnh đã thực hiện gửi đầy đủ dữ liệu điện tử như quy định tại khoản 2, điều 

3 nói trên, cần hoàn thiện các báo cáo bằng văn bản như sau: 

a) Trong thời hạn 05 ngày đầu mỗi tháng, bên B có trách nhiệm gửi bản 

tổng hợp đề nghị thanh toán chi phí KCB của tháng trước cho bên A; trong thời 

hạn 05 ngày đầu mỗi quý, bên B có trách nhiệm gửi báo cáo quyết toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT của quý trước cho bên A. Trường hợp sau 05 

ngày của tháng đầu quý sau mà chưa gửi đầy đủ báo cáo quyết toán thì tạm dừng 

quyết toán quý đó và bên A không có cơ sở tạm ứng kinh phí 

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý 

trước của bên B, bên A có trách nhiệm thông báo kết quả giám định và số quyết 

toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT bao gồm chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT cho bên B. 

c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo số quyết toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh, bên A có trách nhiệm hoàn thành việc thanh toán cho 

bên B. 

7.2. Về kê khai và giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

Quý 1+2/201 , đơn vị nộp quyết toán các tháng cho BHXH huyện Đình 

Lập chậm 02 ngày. Báo cáo hoàn chỉnh quý 1+2 năm 201  chậm 01 tháng 03 

ngày. 

Biên bản quyết toán quý 1+2 năm 201  chậm 01 tháng 02 ngày, trách 

nhiệm thuộc BHXH huyện Đình Lập giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT không kịp thời (quy định thời hạn là 30 ngày kể từ khi nhận đủ báo cáo 

quyết toán). 
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Báo cáo quyết toán Quý 3/2017 chậm 03 ngày. Biên bản giám định quyết 

toán không ghi ngày chỉ đề tháng 12/2017. 

Báo cáo quyết toán Quý 4/2017, TTYThuyện Đình Lập nộp chậm 23 

ngày. Biên bản giám định quyết toán chậm 04 tháng 26 ngày.  

Theo sổ giao nhận báo cáo, Quý 1/2018, TTYThuyện Đình Lập nộp quyết 

toán cho BHXH huyện Đình Lập chậm 19 ngày. Biên bản giám định chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT quý 1/2018 không ghi ngày chỉ ghi tháng   năm 

201 , như vậy ít nhất chậm trên 02 tháng so với quy định. 

Quý 2/2018, TTYThuyện Đình Lập nộp quyết toán cho BHXH huyện 

Đình Lập chậm 19 ngày. Biên bản giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT quý 2/2018 không ghi ngày chỉ ghi tháng 9 năm 201 , như vậy là chậm 

so với quy định. 

Quý 3/2018, TTYThuyện Đình Lập nộp quyết toán cho BHXH huyện 

Đình Lập chậm 10 ngày. Biên bản giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT quý 3/2018 chậm 15 ngày so với quy định. 

Quý 4/2018, TTYThuyện Đình Lập nộp quyết toán cho BHXH huyện 

Đình Lập chậm 05 ngày. Biên bản giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT quý 4/2018 chậm 05 tháng 14 ngày so với quy định. 

Như vậy, việc gửi báo cáo quyết toán của TTYThuyện Đình Lập và việc 

giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của BHXH huyện Đình Lập cơ 

bản là chậm thời gian so với quy định. 

Ngoài ra, hàng quý và hết năm 2017 và năm 2018, TTYT huyện Đình Lập 

và BHXH huyện Đình Lập chưa thực hiện đối chiếu công nợ về chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo quy định của chế độ kế toán. 

7.3. Về tạm ứng và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT: 

Số tạm ứng ứng bằng 80% chi phí KCB của quý trước, BHXH cơ bản 

thực hiện đúng định, tuy số tiền tạm ứng chưa đủ như không lớn, cụ thể: 

Quý 1 năm 201  tạm ứng đợt 1 ngày 20/01/201  là  00.000.000, đồng. 

Quý 1 năm 201  chuyển tiền đợt 2 ngày 2 /02/201  là  90.000.000, đồng. 

Quý 2 năm 201  tạm ứng đợt 1 ngày 26/04/201  là 6 4.000.000, đồng. 

Quý 2 năm 201  chuyển tiền đợt 2 ngày 05/06/201  là 6 0.000.000, đồng. 

Quý 3 năm 201  tạm ứng đợt 1 ngày 10/8/2017 là 1.000.000.000, đồng. 

Quý 3 năm 201  chuyển tiền đợt 2 ngày 05/09/201  là 1.000.000.000, đồng. 

Quý 4 năm 201  tạm ứng đợt 1 ngày 25/10/201  là 1.000.000.000, đồng. 

Quý 1 năm 201  tạm ứng đợt 1 ngày 1 /01/201  là 1.000.000.000, đồng. 

Quý 2 năm 201  tạm ứng đợt 1 ngày 10/04/201  là 1.500.000.000, đồng. 

Quý 3 năm 201  tạm ứng đợt 1 ngày 10/04/201  là 1.000.000.000, đồng. 

Quý 3 năm 201  chuyển tiền đợt 2 ngày 11/09/201  là 600.000.000, đồng. 
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Quý 4/2018, chuyển tạm ứng 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT vượt 

trần 6 tháng đầu năm 201  ngày 26/10/201  là 1.000.000.000, đồng 

Chuyển 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT vượt trần 6 tháng đầu 

năm 201  ngày 15/11/201  là 1.000.000.000, đồng. 

Ngoài ra, BHXH huyện Đình Lập còn chuyển cho TTYThuyện Đình Lập 

một số khoản tiền để thanh toán công nợ chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

của các kỳ trước. 

Như vậy, việc tạm ứng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của BHXH 

huyện Đình Lập cho TTYThuyện Đình lập là tương đối kịp thời.  

Tuy nhiên, do việc giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của 

BHXH huyện Đình Lập hàng quý thường chậm so với quy định, nên số tiền mà 

BHXH huyện tạm ứng đợt 1 hàng quý cho TTYThuyện Đình Lập thường không 

đủ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của quý trước như quy định tại 

Phụ lục - 03 tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 

của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướn dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và quy định tại 

Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã ký giữa TTYThuyện Đình Lập với 

BHXH huyện Đình Lập, dẫn đến việc phải chuyển tiền làm nhiều lần.  

8. Việc chấp hành các quy định về thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh BHYT của đơn vị. 

        Đơn vị đã nghiêm túc tuân thủ việc chấp hành các quy định về thanh tra, 

kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT của đơn vị. Thực hiện công khai số điện thoại đường dây nóng theo quy 

định; tổ chức tiếp nhận và xử lý thông tin các trường hợp phản ánh, kiến nghị 

của người dân tham gia BHYT, đồng thời xử lý thông tin và báo cáo giải trình 

lên cấp có thẩm quyền kịp thời theo đúng quy định. Trong thời kỳ thanh tra, đơn 

vị không có đơn phản ánh, tố cáo liên quan đến công tác KCB BHYT. 

           III. KẾT LUẬN 

Trong thời kỳ thanh tra, Trung tâm Y tế huyện Đình Lập và BHXH huyện 

đã cơ bản thực hiện đúng các quy định của pháp luật về Bảo hiểm Y tế. Tuy 

nhiên, quá trình thực hiện vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót: 

1. Đối với TTYThuyện Đình Lập 

- Về triển khai các hoạt động giáo dục y đức, nâng cao tinh thần, thái độ 

phục vụ người bệnh, thực hiện quy tắc ứng xử, kỹ năng giao tiếp với người 

bệnh: Trong thời  kỳ thanh tra đơn vị chưa tổ chức tập huấn cho cán bộ, viên 

chức về nội dung thực hiện “Đổi mới phong cách thái độ phục vụ cán bộ y tế 

hướng tới sự hài lòng của người bệnh” (năm 2019 đơn vị đã tổ chức được 01 lớp 

với  2 người tham dự). Thời kỳ thanh tra có 02 ý kiến phản ánh của người dân 

qua đường dây nóng, 03 vụ việc liên quan đến kỷ luật, kỷ cương hành chính, 

quy trình chuyên môn và quy tắc ứng xử. 

- Về công tác cung ứng bảo quản thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ 

thuật trong khám chữa bệnh BHYT : Tại thời điểm thanh tra đơn vị thiếu 01 

thuốc cấp cứu Nhũ dịch lipid thuộc phác đồ chống sốc phản vệ đối với phòng 
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thủ thuật có sử dụng thuốc gây tê theo phác đồ của Bộ Y tế; Các trang thiết bị 

phần lớn được trang bị từ năm 200  theo Quyết định số 54/QĐ-TTG của Thủ 

tướng Chính phủ, đến nay đã lỗi thời và hỏng nhiều không đảm bảo chất lượng 

chuyên môn. Hồ sơ sổ sách xuất, nhập, kiểm kê, thanh lý thuốc, vật tư y tế, bảo 

quản thuốc còn nhiều thiếu sót. 

        - Về thực hiện quy chế chuyên môn: Một số bệnh án chỉ định thuốc không 

phù hợp với chẩn đoán. Tỷ lệ đẩy hồ sơ quản lý thông tuyến khám, chữa bệnh 

BHYT lên cổng còn thấp chưa đạt yêu cầu là 100 %, vẫn còn hồ sơ đẩy chậm từ 

01-05 ngày. 

- Việc áp giá, xác định chủng loại, đơn vị, tên dịch vụ kỹ thuật trong 

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT: có 14 dịch vụ kỹ thuật đơn vị 

thực hiện và đề nghị thanh toán nhưng chưa được phê duyệt (số tiền là 

20.309.700 đồng); Có 23 lượt KCB điều trị nội trú là cán bộ của đơn vị, trong 

đó có 0  lượt cán bộ viên chức đang điều trị nội trú vẫn chấm công đi làm và đề 

nghị thanh toán số tiền giường KCB (số tiền là 1.818.160 đồng); Danh sách chi 

tiết các xét nghiệm đề nghị thanh toán BHYT với Danh sách chi tiết thực hiện 

tại khoa, có nhiều trường hợp không khớp với Danh sách đề nghị thanh toán trên 

cổng giám định; còn một số hồ sơ bệnh án có thời gian điều trị chưa phù hợp với 

tình trạng bệnh của bệnh nhân (số tiền là 7.245.100 đồng);  

- Về sử dụng thuốc: Chi định quá liều sử dụng thuốc Roxirock 551 lượt so 

với hướng dẫn sử dụng thuốc (số tiền 22.580.250 đồng). 

- Tạm ứng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT: 

Việc gửi báo cáo quyết toán của TTYThuyện Đình Lập và việc giám định 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của BHXH huyện Đình Lập cơ bản là 

chậm thời gian so với quy định. Ngoài ra, hàng quý và hết năm 201  và năm 

2018, TTYThuyện Đình Lập và BHXH huyện Đình Lập chưa thực hiện đối 

chiếu công nợ về chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế theo quy định của 

chế độ kế toán. 

Do việc giám định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của BHXH 

huyện Đình Lập hàng quý thường chậm so với quy định, nên số tiền mà BHXH 

huyện Đình Lập tạm ứng đợt 1 hàng quý cho TTYThuyện Đình Lập thường 

không đủ 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của quý trước như quy 

định tại Phụ lục - 03 tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 

24/11/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT và quy định 

tại Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã ký giữa TTYThuyện Đình Lập 

với BHXH huyện Đình Lập, dẫn đến việc phải chuyển tiền làm nhiều lần.  

2. Đối với cơ quan BHXH  

Ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với cơ sở đúng thời gian quy định, 

không đưa những nội dung trái với quy định của pháp luật vào hợp đồng.  

Bộ phận giám định BHYT đã thực hiện, phối hợp thực hiện việc kiểm tra, 

giám định về thực hiện chính sách bảo hiểm y tế tại đơn vị. Tuy nhiên, việc thực 

hiện tạm ứng, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh chưa đúng theo hợp đồng. 
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* Nguyên nhân của những hạn chế 

- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Lãnh đạo TTYThuyện 

trong việc triển khai thực hiện các hoạt động về KCB BHYT ở một số nội dung, 

nhiệm vụ cụ thể chưa sâu sát, kịp thời. 

- Một số Trưởng khoa, phòng và cán bộ viên chức của đơn vị chưa chủ 

động trong việc tham mưu; chưa thường xuyên tự kiểm tra giám sát để kịp thời 

phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót trong quá trình thực hiện. 

- Công tác phối hợp với cơ quan BHXH trong việc giám định, tổng hợp và 

thanh quyết toán, tạm ứng chi phí KCB BHYT chưa được kịp thời. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ  

1. Đối với TTYThuyện Đình Lập 

Giám đốc đơn vị cần nghiêm túc khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót 

trong công tác quản lý, chỉ đạo và tổ chức thực hiện khám chữa bệnh BHYT, tập 

trung vào những nội dung sau: 

- Nghiêm túc chấp hành việc xuất toán thu hồi lại quĩ KCB BHYT của cơ 

quan Bảo hiểm xã hội tỉnh các khoản chi sai với tổng số tiền là 51.953.210 đồng, 

cụ thể: 

+ Các DVKT đã thanh toán của đơn vị trong năm 201  và 201  chưa 

được phê duyệt tại đơn vị với số tiền là: 20.309. 00 đồng; 

+ Các dịch vụ xét nghiệm chênh lệch với số tiền là: 7,245,100 đồng  

 + Số tiền thuốc chỉ định quá liều lượng sử dụng: 22.5 0.250 đồng 

 + Số tiền giường cán bộ y tế vừa điều trị nội trú vừa chấm công đi làm là:  

 1. 1 .160 đồng 

- Khắc phục ngay những hạn chế, thiếu sót trong Kết luận Thanh tra đã 

nêu trên. 

- Tiếp tục công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành 

các quy định của pháp luật về Khám chữa bệnh BHYT cũng như các quy định, 

về thực hiện quy chế chuyên môn cho cán bộ, nhân viên y tế tại đơn vị.  

- Tăng cường hơn nữa công tác quản lý, giám sát việc khám chữa bệnh  

nhiều lần, đặc biệt xem xét 02 trường hợp cán bộ Y tế được chỉ định sử dụng 

kháng sinh uống, tiêm thường xuyên liên tục trong 12 tháng với chẩn đoán Viêm 

h ng cấp, trong đó một số tháng khám chữa bệnh 02 lần/tháng. 

- Cập nhật chính  ác thường  uyên đồng bộ các dịch vụ kỹ thuật đã thực 

hiện, đảm bảo sự chính xác các dữ liệu tổng hợp từ khâu tiếp đón, thực hiện và 

tổng hợp quyết toán. 

- Hoàn thiện Hồ sơ đề nghị Sở Y tế phê duyệt bổ sung, đầy đủ và tổ chức 

thực hiện chính  ác đúng danh mục kỹ thuật trong thanh toán BHYT; đồng thời 

quan tâm chỉ đạo kiểm soát việc sử dụng thuốc hợp lý, đúng liều lượng. Xem xét 

thời gian điều trị phù hợp với tình trạng bệnh. 

- Đơn vị tổ chức kê khai chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT hàng 
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tháng, hàng quý và lập báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

hàng quý gửi BHXH huyện kịp thời theo đúng thời gian quy định. Hàng quý, 

hàng năm, đơn vị phải tiến hành đối chiếu công nợ chi phí khám bệnh, chữa 

bệnh BHYT với BHXH huyện. 

          - Tăng cường công tác tự kiểm tra việc khám chữa bệnh cho người bệnh 

có BHYT nhằm phát hiện kịp thời, phòng ngừa các hành vi vi phạm về BHYT.  

Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Đình Lập nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện Kết  luận thanh tra và báo cáo kết quả thực hiện Kết luận thanh tra về 

Sở Y tế  trước ngày 20/11/2019. 

2. Đối với cơ quan BHXH huyện Đình Lập 

Quan tâm phối hợp và thực hiện kịp thời việc tạm ứng, thanh quyết toán 

chi phí khám chữa bệnh BHYT về thời gian, giá trị theo những điều khoản đã ký 

kết trong hợp đồng khám chữa bệnh BHYT hàng năm. Kịp thời kiến nghị 

BHXH tỉnh những khó khăn vướng mắc để được tháo gỡ và giải quyết. 

3. Đối với các phòng chức năng của Sở Y tế:  

Làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo về tăng cường chỉ đạo và tổ 

chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về khám chữa 

bệnh BHYT tại các đơn vị, nhằm kịp thời phát hiện những thiếu sót, khuyết 

điểm để hướng dẫn, chấn chỉnh và đề xuất những giải pháp khắc phục, giúp đơn 

vị tháo gỡ khó khăn, hạn chế vi phạm và thực hiện tốt công tác KCB BHYT. 

V. THỰC HIỆN CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA 

Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày ký kết luận thanh tra, giao cho Thanh 

tra Sở Y tế thực hiện công khai kết luận thanh tra bằng hình thức: Đăng trên 

trang thông tin điện tử của Sở Y tế Lạng Sơn trong 05 ngày liên tục./. 

  Nơi nhận:  
- Thanh tra tỉnh (B/c); 

- BHXH tỉnh; 

- Lãnh đạo SYT; 

- TTYT huyện Đình Lập; 

- BHXH huyện Đình Lập; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- Lưu VT, Hồ sơ ĐTT.      

- Website Sở Y tế.     
 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

             Nguyễn Thế Toàn 
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