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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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Số: 968 /BHXH-GĐBHYT
V/v chuẩn hóa và liên thông dữ liệu trên hệ
thống thông tin giám định BHYT.

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Kính gửi: - BHXH các huyện, thành phố.
- Các cơ sở khám chữa bệnh BHYT.
Thực hiện công văn số 5328/BHXH-CSYT ngày 29/12/2016 của Bảo
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam v/v hướng dẫn một số vấn đề về chuẩn hóa và
liên thông dữ liệu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT. Để thống nhất giải
quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình chuẩn hóa danh mục dùng
chung và liên thông dữ liệu khám chữa bệnh BHYT. BHXH tỉnh sao gửi và đề
nghị các cơ sở Khám, chữa bệnh BHYT triển khai thực hiện theo đúng các nội
dung nêu trong công văn số 5328/BHXH-CSYT nói trên, trong đó đặc biệt lưu ý
các nội dung sau:
1. Việc ghi mã tiền khám bệnh, tiền giường bệnh và một số dịch vụ kỹ
thuật cụ thể thực hiện theo đúng các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6 công căn số
5328/BHXH-CSYT.
Riêng tiền giường lưu tại trạm y tế xã ghi mã là : TYT.1925; Đơn giá
không thay đổi, số lượng ghi 1 và tỷ lệ thanh toán tạm thời ghi là 50.
2. Trường hợp trong ngày cơ sở khám, chữa bệnh không có bệnh nhân
đến khám chữa bệnh: cơ sở khám chữa bệnh phải thực hiện thông báo ngay
trong ngày để cơ quan BHXH biết, việc thông báo thực hiện theo mục 7 công
văn số 5328/BHXH-CSYT.
3. Từ quý 1/2017, BHXH Việt Nam cấp kinh phí tạm ứng chi phí khám
chữa bệnh BHYT cho BHXH các tỉnh dựa trên chi phí đề nghị thanh toán
BHYT do cơ sở khám bệnh chữa bệnh gửi lên Hệ thống thông tin giám định
BHYT.
Do vậy, đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh lưu ý việc gửi dữ liệu chi
phí đề nghị thanh toán lên hệ thống thông tin giám định BHYT, đối với file
XML đẩy ngay khi bệnh nhân ra viện và dữ liệu định kỳ hàng tháng, quý để
làm cơ sở để BHXH tỉnh đề nghị BHXH Việt Nam cấp kinh phí tạm ứng theo
đúng quy định.
BHXH tỉnh Lạng Sơn thông báo và đề nghị các cơ sở khám chữa bệnh
thực hiện tốt việc kết nối dữ liệu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về
tin học hóa trong khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
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(BHXH tỉnh sao gửi kèm công văn số 5328/BHXH-CSYT ngày 29/12/2016
của BHXH Việt Nam)./.
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