
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 hợp đồng và thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại 

cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, 

Trạm Y tế lưu động 

An Giang, ngày        tháng 11 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

         - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

 

Căn cứ Công văn số 9262/BYT-BH ngày 31/10/2021 của Bộ Y tế về việc 

hợp đồng và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế tại cơ sở 

thu dung, điều trị COVID-19, Trạm Y tế lưu động (sau đây gọi tắt là Công văn 

số 9262/BYT-BH). Sở Y tế thông báo nội dung công văn đến các đơn vị biết và 

tực hiện, lưu ý một số nội dung sau: 

1. Ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế: 

- Bệnh viện/Trung tâm Y tế được giao phụ trách quản lý, điều hành Cơ sở 

thu dung, điều trị COVID-19 chịu trách nhiệm ký hợp đồng khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) với cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH). 

- Trường hợp các Bệnh viện/Trung tâm Y tế thành lập các khu/khoa thu 

dung, điều trị COVID-19 thì chỉ thực hiện ký phụ lục hợp đồng. 

- Trung tâm Y tế tuyến huyện phối hợp với cơ quan BHXH ký phụ lục 

hợp đồng khám chữa bệnh BHYT tại Trạm y tế lưu động trên địa bàn quản lý. 

- Thời điểm có hiệu lực của phụ lục hợp đồng hoặc hợp đồng khám bệnh, 

chữa bệnh BHYT mới do hai bên thỏa thuận, bảo đảm quyền lợi cho người bệnh 

có thẻ BHYT. 

- Nội dung hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng theo hướng dẫn tại Khoản 3, 

Mục I, Công văn số 9262/BYT-BH (gửi kèm). 

2. Cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Đơn vị quản lý Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 có trách nhiệm đề nghị 

Sở Y tế cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cho Cơ sở thu dung, điều trị COVID-

19 để làm cơ sở ký hợp đồng và thanh toánh chi phí khám chữa bệnh BHYT. 

- Các khu/khoa điều trị COVID-19 thuộc Bệnh viện/Trung tâm Y tế tuyến 

huyện không được cấp mã cơ sở khám bệnh, chữa bệnh riêng. 



2 

 

 

3. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT:  

- Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, Trạm y tế lưu động lập hồ sơ khám 

bệnh, chữa bệnh của người bệnh BHYT, tổng hợp và trích chuyển dữ liệu điện 

tử trong quản lý và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo 

quy định. 

- Chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19 tại các cơ sở 

thu dung, điều trị COVID-19 và tại Trạm y tế lưu động do ngân sách nhà nước 

bảo đảm theo chi phí thực tế;  

- Chi phí điều trị các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19 thực 

hiện theo quy định của pháp luật về BHYT, khám bệnh, chữa bệnh và theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế tại các văn bản sau: Công văn số 3100/BYT-BH ngày 

20/04/2021; Công văn số 6373/BYT-BH ngày 07/08/2021 và Công văn số 

9262/BYT-BH ngày 31/10/2021. 

- Chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại các Cơ sở thu dung, điều trị 

COVID-19 được tổng hợp và thanh toán riêng, được tính là chi phí phát sinh do 

thay đổi phạm vi hoạt động hoặc do thành lập mới. 

Đề nghị các đơn vị nghiên cứu thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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