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V/v ký hợp đồng và thanh toán chi phí
KCB BHYT năm 2019

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;
(sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)
Để đảm bảo việc ký kết và thực hiện hợp đồng khám, chữa bệnh (KCB)
bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019 theo đúng quy định hiện hành, quản lý quỹ
BHYT có hiệu quả, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam hướng dẫn BHXH các
tỉnh thực hiện như sau:
1. Đối với cơ sở KCB đề nghị ký hợp đồng KCB BHYT lần đầu
BHXH các tỉnh thẩm định chặt chẽ, xác định cơ sở KCB đủ điều kiện ký
hợp đồng KCB BHYT theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Nghị định số
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ (Nghị định số 146) quy định
chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT, đủ điều
kiện KCB BHYT ban đầu theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hồ sơ đề nghị ký hợp
đồng KCB BHYT đầy đủ theo quy định tại Khoản 1, Điều 16 Nghị định số 146.
Lưu ý chỉ ký hợp đồng KCB BHYT đối với cơ sở KCB có đủ điều kiện ít nhất
như sau:
a) Được cấp Giấy phép hoạt động với hình thức tổ chức đúng quy định tại
Điều 22 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định
cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề KCB và giấy phép hoạt động
đối với cơ sở KCB hoặc Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 18/2014/TT-BQP ngày
17/4/2014 của Bộ Quốc phòng quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người
hành nghề KCB và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB thuộc Bộ Quốc
phòng.
b) Đảm bảo cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế phù hợp với phạm vi
hoạt động chuyên môn của cơ sở KCB theo đúng quy định tại Điểm b, Khoản 2,
Điều 17 Nghị định số 146.
c) Cơ sở KCB BHYT ban đầu phải có tên trong Danh sách cơ sở KCB BHYT
ban đầu theo các tuyến trên địa bàn tỉnh, thành phố do Sở Y tế chủ trì, phối hợp với
BHXH tỉnh xác định, lập và công bố theo đúng quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều
13 Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế quy định đăng ký
KCB BHYT ban đầu và chuyển tuyến KCB BHYT.
1

d) Đối với cơ sở KCB tư nhân phải có quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ
thuật của cấp có thẩm quyền theo đúng quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 16 Nghị
định số 146.
2. Đối với cơ sở KCB đã ký hợp đồng KCB BHYT năm 2018
BHXH tỉnh kiểm tra, rà soát lại toàn bộ hồ sơ của các cơ sở KCB đã ký
hợp đồng năm 2018 để tiếp tục ký hợp đồng KCB BHYT năm 2019, hoàn thành
trước ngày 31/12/2018. Lưu ý một số nội dung sau:
a) Ký hợp đồng KCB BHYT với cơ sở KCB có đủ điều kiện để ký hợp
đồng theo hướng dẫn tại Mục 1 Công văn này.
b) Đối với cơ sở KCB tư nhân: Ngày 29/12/2017 Bộ Y tế đã ban hành Quyết
định số 6062/QĐ-BYT ban hành tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp
hạng tương đương đối với các cơ sở KCB tư nhân. Theo đó, Bộ Y tế đã thành lập
Hội đồng thẩm định và xét phân tuyến chuyên môn kỹ thuật và xếp hạng tương
đương đối với các bệnh viện tư nhân, hoàn thành trước 31/12/2018.
Vì vậy, đến ngày 31/12/2018 bệnh viện tư nhân chưa có Quyết định phân
tuyến chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế thì BHXH các tỉnh chưa ký hợp đồng KCB
BHYT năm 2019. Sang năm 2019 chỉ xem xét ký hợp đồng KCB BHYT kể từ thời
điểm bệnh viện tư nhân có Quyết định phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế.
c) Điều chỉnh, bổ sung chính xác thông tin cơ sở KCB BHYT về tuyến
chuyên môn kỹ thuật, hạng bệnh viện, hình thức tổ chức và cập nhật đầy đủ danh
mục cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế và nhân lực trên Hệ thống thông tin giám định
BHYT theo các Phụ lục 1, Phụ lục 2 ban hành kèm theo Công văn số 5198/BHXHCSYT ngày 23/12/2016 của BHXH Việt Nam.
3. Hợp đồng KCB BHYT đối với trạm y tế xã, phường, nhà hộ sinh công
lập, phòng khám đa khoa khu vực, cơ sở KCB của cơ quan, đơn vị, trường học:
BHXH các tỉnh thực hiện theo quy định tại Điều 19 Nghị định số 146.
Lưu ý cơ quan BHXH chỉ ký hợp đồng KCB BHYT đối với Trung tâm y tế
huyện nơi tách riêng bệnh viện huyện (hoặc trên địa bàn không có bệnh viện
huyện) hoặc cơ sở KCB khác để tổ chức KCB BHYT cho các trạm y tế xã,
phường, nhà hộ sinh công lập khi Trung tâm y tế huyện hoặc cơ sở KCB khác có
đủ điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 17 Nghị định số 146.
4. Nội dung hợp đồng khám, chữa bệnh BHYT
BHXH tỉnh phối hợp với cơ sở KCB lập và ký hợp đồng KCB BHYT
theo các nội dung tại Mẫu số 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 146.
Lưu ý một số nội dung sau:
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a) Về thời hạn có hiệu lực của hợp đồng KCB BHYT: thực hiện theo quy
định tại Khoản 2, Điều 18 Nghị định số 146.
b) BHXH các tỉnh thống nhất với cơ sở KCB bổ sung hợp đồng một số
nội dung, tài liệu sau:
- Số bàn khám bệnh ngoại trú theo chuyên khoa; số giường kế hoạch; số
giường thực kê; số lượng trang thiết bị y tế... Khi có sự thay đổi các nội dung
này, cơ sở KCB có trách nhiệm thông báo cho cơ quan BHXH để làm cơ sở
giám định, thanh toán đúng quy định.
- Đối với cơ sở KCB có tổ chức KCB ngoài giờ, ngày nghỉ, ngày lễ: phải
ghi cụ thể trong hợp đồng thời gian làm việc ngoài giờ trong tuần (từ giờ nào
đến giờ nào, những ngày nào trong tuần).
- Danh sách đăng ký người hành nghề tại cơ sở KCB theo mẫu tại Phụ lục
IV, Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp
chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối
với cơ sở KCB.
c) Không đưa vào nội dung hợp đồng KCB BHYT các nội dung không phù
hợp với các quy định của pháp luật về chính sách BHYT và các chính sách khác
có liên quan.
5. Kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện hợp đồng KCB BHYT
BHXH tỉnh thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện hợp đồng, kịp
thời bổ sung bằng phụ lục hợp đồng khi có sự thay đổi từ phía cơ sở KCB như
cơ sở vật chất, nhân lực, phạm vi cung ứng dịch vụ y tế…Lưu ý kiểm tra, giám
sát các nội dung sau:
- Kiểm tra, đối chiếu danh sách người đăng ký hành nghề do cơ sở KCB
gửi cơ quan BHXH (đã cập nhật trên Hệ thống thông tin giám định BHYT) và
danh sách đăng ký người hành nghề được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử
của Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo quy định tại Điều 15
Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ.
Cơ quan BHXH không chấp nhận thanh toán theo chế độ BHYT trong các
trường hợp sau:
+ Người thực hiện KCB không có tên trong danh sách người đăng ký
hành nghề tại cơ sở KCB đó được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y
tế hoặc Trang thông tin điện tử của Sở Y tế.
+ Người thực hiện KCB có trùng thời gian đăng ký hành nghề KCB tại
nhiều cơ sở KCB.
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Trường hợp danh sách người đăng ký hành nghề của cơ sở KCB chưa
được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế hoặc Trang thông tin điện
tử của Sở Y tế, BHXH các tỉnh tổng hợp, báo cáo về BHXH Việt Nam, đồng
thời có văn bản kiến nghị Sở Y tế thực hiện việc đăng tải danh sách đăng ký
hành nghề (đối với các cơ sở KCB đóng trên địa bàn do Sở Y tế quản lý, trừ các
bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế) trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế theo đúng
quy định tại Điều 15 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP làm cơ sở để giám định,
thanh toán đúng quy định.
- Nhân lực đăng ký hành nghề tại cơ sở KCB:
+ Đối với phòng khám đa khoa: Số lượng bác sỹ KCB hành nghề toàn
thời gian (cơ hữu) phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số bác sỹ hành nghề
KCB của phòng khám đa khoa. Người phụ trách các phòng khám chuyên khoa
và bộ phận cận lâm sàng (xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh) phải là người làm
việc cơ hữu tại Phòng khám.
+ Đối với Bệnh viện: Số lượng người hành nghề làm việc toàn thời gian
trong từng khoa phải đạt tỷ lệ ít nhất là 50% trên tổng số người hành nghề trong
khoa.
Bác sĩ thực hiện KCB tại cơ sở KCB phải được phân công nhiệm vụ KCB
theo đúng phạm vi hoạt động chuyên môn ghi trên chứng chỉ hành nghề hoặc
quyết định bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn của cấp có thẩm quyền theo
quy định.
Người thực hiện các kỹ thuật chuyên môn khác chuyên khoa đã được ghi
trên chứng chỉ hành nghề phải có chứng chỉ hoặc chứng nhận đào tạo kỹ thuật
chuyên môn đó do cơ sở đào tạo hợp pháp cấp, đồng thời có văn bản phân công
của người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở KCB đó cho phép thực hiện.
- Đăng ký hành nghề của người hành nghề KCB: theo quy định tại Khoản
7, Điều 12 Nghị định số 109/2016/NĐ-CP, người hành nghề được đăng ký hành
nghề tại một hoặc nhiều cơ sở KCB nhưng không cùng thời gian tại các cơ sở
KCB khác nhau, tổng thời gian làm ngoài giờ không quá 200 giờ/1 năm theo
quy định của Bộ luật lao động, thời gian đi lại giữa các địa điểm hành nghề đã
đăng ký phải đảm bảo hợp lý.
- Bổ sung Phụ lục hợp đồng (hoặc giao kết hợp đồng mới) trong trường
hợp cơ sở KCB được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt bổ sung chức năng,
nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện: Theo quy định tại Khoản 2
Điều 16 Nghị định số 146, trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được
văn bản thông báo của cơ sở KCB về việc cơ sở KCB được cơ quan có thẩm
quyền phê duyệt bổ sung chức năng, nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh
viện, BHXH các tỉnh phải phối hợp với cơ sở KCB để giám định và hoàn thành
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việc ký kết bổ sung Phụ lục hợp đồng (hoặc giao kết hợp đồng mới) làm cơ sở
thanh toán BHYT theo quy định hoặc có văn bản trả lời về việc không chấp
nhận ký kết bổ sung Phụ lục hợp đồng trong trường hợp chưa đủ điều kiện thanh
toán (như phê duyệt không đúng thẩm quyền…).
- Kiểm tra, rà soát, phát hiện và thông báo cho cơ sở KCB những DVKT
chưa đủ điều kiện để thanh toán theo chế độ BHYT (do phê duyệt không đúng
thẩm quyền, người thực hiện không đủ điều kiện theo quy định…).
- Tổ chức lưu trữ, bảo quản đầy đủ bộ hồ sơ ký hợp đồng KCB BHYT của
tất cả các cơ sở KCB BHYT tại BHXH tỉnh để thuận tiện cho việc kiểm tra,
giám sát.
6. Sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng
BHXH các tỉnh phối hợp với cơ sở KCB thực hiện việc sửa đổi, bổ sung,
chấm dứt hợp đồng theo đúng quy định tại Điều 22 và Điều 23 Nghị định số 146.
Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện, nếu có
khó khăn, vướng mắc báo cáo BHXH Việt Nam để có chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận:

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị: GĐB, GĐN, TCKT, TTKT,
DVT, KTNB, TTTT;
- Lưu: VT, CSYT (3b).

Phạm Lương Sơn
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