
 UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:  2492 /SYT-NVY 

V/v báo cáo việc sử dụng quỹ bảo 

hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y 

tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu 

thuốc chữa bệnh 

An Giang, ngày 16 tháng  09  năm 2019 

 

   Kính gửi: 

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thành phố; 

        - Phòng khám đa khoa Bs. Hà Văn Tâm; 

        - Phòng khám đa khoa Trưng Vương; 

        - Phòng khám đa khoa Huỳnh Trung Dũng; 

        - Phòng khám đa khoa Tâm Đức Thoại Sơn. 

         

  Căn cứ Công văn số 1468/TTCP-V.III ngày 28/08/2019 của Thanh tra 

Chính phủ và Công văn số 4346/VPUBND-NC ngày 04/09/2019 của Văn phòng 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thanh tra việc sử dung quỹ bảo hiểm y 

tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh. 

 Để kịp thời báo cáo cho Thanh tra tỉnh, Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo 

cáo các nội dung sau: 

 1. Việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế từ tháng 01/2014-09/2019: 

 - Quy trình khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

 - Các hồ sơ bệnh án mà cơ quan bảo hiểm xã hội tỉnh và cấp huyện từ 

chối thanh toán. 

 - Việc thực hiện hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT; tạm ứng, thanh 

toán, quyết toán giữa cơ quan bảo hiểm xã hội và cơ sở KCB. 

 - Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí KCB BHYT. 

 - Việc thực hiện công tác giám định thanh toán chi phí KCB BHYT. 

 - Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý KCB và thanh toán 

BHYT.  

 2. Mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư y tế từ tháng 01/2014-09/2019. 

 3. Trang thiết bị thực hiện DVKT:  

 - Số lượng trang thiết bị cận lâm sàng mua sắm bằng nguồn kinh phí được 

cấp; số lượng trang thiết bị cận lâm sàng thực hiện theo phương án xã hội hóa 

hoặc liên danh liên kết. 
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 - Việc mua sắm trang thiết bị y tế theo các dự án do đơn vị làm chủ đầu tư 

(nếu có) từ tháng 01/2014-09/2019. 

 * Ghi chú: 

 - Bệnh viện công lập, Trung tâm y tế huyện, thành phố báo cáo cả 03 nội 

dung trên. 

 - Bệnh viện tư nhân báo cáo việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế giai đoạn từ 

tháng 01/2014 đến tháng 09/2019. 

 - Phòng khám đa khoa tư nhân báo cáo việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế từ 

khi tham gia khám chữa bệnh BHYT đến tháng 09/2019. 

 - Số liệu báo cáo theo các biểu mẫu (đính kèm), biểu nào có nội dung liên 

quan đến đơn vị mình thì thực hiện. 

 Báo cáo gửi về Sở Y tế trước ngày 18/09/2019 để tổng hợp báo cáo về 

Thanh tra tỉnh./. 

   
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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