
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 3528/SYT-NVY 

V/v cung cấp dữ liệu KCB phục 

vụ tính toán quỹ định suất và 

DRG năm 2021 

An Giang, ngày 08 tháng 12 năm 2020 

 

Kính gửi:  

      - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

      - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

      - Bệnh xá Công an tỉnh; 

      - Bệnh xá Quân y tỉnh; 

      - Phòng khám đa khoa tư nhân. 

          (Danh sách kèm theo) 

     

Thực hiện Công văn số 6781/BYT-KHTC ngày 07/12/2020 của Bộ Y tế về 

việc cung cấp dữ liệu KCB phục vụ tính toán quỹ định suất và DRG năm 2021. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Cung cấp các bảng dữ liệu: bảng 1, bảng 2 và bảng 3 quy định tại Quyết 

định số 4210/QĐ-BYT ngày 20/09/2017 của Bộ Y tế về việc quy định chuẩn và 

định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

2. Cung cấp toàn bộ dữ liệu bệnh nhân điều trị nội trú và ngoại trú (nếu có) 

năm 2018, 2019 và đến hết tháng 11/2020 (bao gồm bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y 

tế và không có thẻ bảo hiểm y tế). 

3. Phương pháp chuyển dữ liệu: truy cập vào đường link của hệ thống hỗ 

trợ quản trị phương thức chi trả của Bộ Y tế để xem tài liệu hướng dẫn và công 

cụ chuyển dữ liệu: https://drg.moh.gov.vn/web/guest/dulieu-4210.   

Đề nghị các đơn vị thực hiện việc cung cấp dữ liệu theo các nội dung trên 

trước ngày 15/12/2020. Quá thời hạn trên, đơn vị nào không thực hiện chuyển dữ 

liệu đầy đủ sẽ tự chịu trách nhiệm. Chi tiết liên hệ Ths.Bs. Vũ Thanh Nam, số 

điện thoại: 0353.931598. 

 Đề nghị các đơn vị thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Từ Quốc Tuấn 
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Phụ lục. Phòng khám đa khoa tư nhân nhận văn bản 

(Kèm theo Công văn số 3528/SYT-NVY ngày 08/12/2020 của Sở Y tế) 

 

 

STT Tên phòng khám Địa chỉ 

1 PKĐK Bs. Hà Văn Tâm 
Số 09 Nguyễn Tri Phương, phường 

Long Thanh, Tx. Tân Châu 

2 PKĐK Trưng Vương 
Trưng Nữ Vương nối dàì, phường 

Châu Phú B, Tp. Châu Đốc 

3 PKĐK Kiều Lương 
Số 184-186-188, đường Tân Lộ Kiều 

Lương Châu Phú A, Tp. Châu Đốc 

4 PKĐK Huỳnh Trung Dũng 
Số 334, ấp Vĩnh Hưng, xã Vĩnh Thạnh 

Trung, Châu Phú, An Giang 

5 PKĐK Tâm Đức Thoại Sơn 
Ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, Thoại 

Sơn, An Giang 
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