
 

 

UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 

V/v thông báo số ước chi khám chữa 

bệnh BHYT năm 2022 

An Giang, ngày      tháng  10   năm 2021 

 

 
  Kính gửi: 

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

        - Phòng khám đa khoa Bs. Hà Văn Tâm; 

        - Phòng khám đa khoa Trưng Vương; 

        - Phòng khám đa khoa Tâm Đức Thoại Sơn; 

        - Phòng khám đa khoa Huỳng Trung Dũng; 

        - Phòng khám đa khoa Mỹ Thạnh. 

 

Ngày 18/09/2021, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam có Công văn số 

2931/BHXH-CSYT về việc rà soát dự toán chi KCB BHYT năm 2022. Để kịp thời 

tổng hợp số liệu báo cáo Hội đồng quản lý BHXH Việt Nam, gửi Bộ Tài chính trình 

Thủ tướng Chính phủ giao dự toán chi KCB BHYT năm 2022, BHXH tỉnh phối hợp 

với Sở Y tế rà soát lại dự toán chi KCB BHYT năm 2022, trên cơ sở: 

- Số thẩm định quyết toán chi khám, chữa bệnh BHYT phát sinh năm 2020; 

- Đánh giá tình hình thực hiện chi KCB BHYT 8 tháng năm 2021 và ước thực 

hiện cả năm 2021; 

- Số thẻ BHYT, số lượt, chi phí trung bình lượt KCB BHYT dự kiến năm 

2022; tổng mức thanh toán năm 2021; các chi phí tăng, giảm trong năm 2022; 

- Suất phí, quỹ định suất năm 2021 giao cho các cơ sở KCB. 

Để việc xây dựng dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) được 

đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với tình hình hình thực tiễn, nhằm mục tiêu 

sử dụng hiệu quả nguồn quỹ BHYT, Sở Y tế đề nghị các đơn vị sau khi nhận được 

thông báo số ước chi KCB BHYT năm 2022: 

- Khẩn trương rà soát, có ý kiến đối với số ước chi KCB BHYT năm 2022 do 

BHXH tỉnh thông báo. 

- Dự kiến triển khai một số dịch vụ kỹ thuật mới trong năm 2022 (nếu có). 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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