
   ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         

     TỈNH BÌNH ĐỊNH                               Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc  

                                                     

   Số:             /UBND-VX                       Bình Định, ngày        tháng       năm 2022 

Về việc thực hiện dự toán chi 

khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế năm 2022 được Thủ 

tướng Chính phủ giao cho tỉnh  

 

Kính gửi:   

 - Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

 - Sở Y tế; 

 - Sở Tài chính; 

 - Các các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

    

Ngày 13/5/2022, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 582/QĐ-TTg 

về việc giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022.  

Để triển khai thực hiện Quyết định số 582/QĐ-TTg tại tỉnh, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện quản lý, sử dụng có hiệu quả quỹ BHYT và dự toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh BHYT được Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh Bình Định tại Quyết 

định số 582/QĐ-TTg nêu trên là 1.253.693 triệu đồng; không giao dự toán chi 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

- Thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tăng 

cường công tác truyền thông về BHYT, có giải pháp vận động người dân tham 

gia BHYT phù hợp với từng nhóm đối tượng, hướng tới đạt chỉ tiêu phát triển 

BHYT được Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh giao hàng năm. 

- Định kỳ cuối mỗi quý, 6 tháng, tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện, 

quản lý, sử dụng quỹ BHYT cho UBND tỉnh và các cơ quan liên quan để kịp thời 

chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có), nhằm 

bảo đảm quyền lợi của người dân khi tham gia khám bệnh, chữa bệnh BHYT và 

thực hiện đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.  

- Trường hợp thực hiện vượt dự toán được giao, Bảo hiểm xã hội tỉnh phối 

hợp với Sở Y tế tỉnh thẩm định, xác định số vượt dự toán theo từng nguyên nhân; 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Nếu vượt dự toán do nguyên 
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nhân khách quan, sau khi thẩm định và báo cáo UBND tỉnh, BHXH tỉnh tổng 

hợp, gửi BHXH Việt Nam để báo cáo Hội đồng quản lý, trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, quyết định. 

2. Giao Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên 

quan tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc sử dụng quỹ BHYT của các cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm chính sách pháp 

luật về BHYT; chỉ đạo thực hiện các giải pháp ngăn chặn tình trạng lạm dụng, 

trục lợi quỹ BHYT; đảm bảo việc sử dụng quỹ BHYT công bằng, hiệu quả và 

đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của người có thẻ BHYT. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT thực hiện các 

giải pháp tích cực, hiệu quả, tổ chức thực hiện đúng, đủ, tránh lạm dụng việc sử 

dụng quỹ BHYT tại đơn vị; thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám 

bệnh, chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo quy 

định để việc giám định, thanh toán được chính xác, kịp thời; cung ứng đầy đủ 

thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người 

tham gia BHYT; nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ 

định xét nghiệm, điều trị nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật 

và thuốc chữa bệnh đắt tiền. 

3. Giao Sở Tài chính chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước 

đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo; 

tham gia quản lý quỹ BHYT theo quy định.  

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp thực hiện./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế, BHXH VN (báo cáo); 

- Chủ tịch, PCT Lâm Hải Giang; 

- CVP, PVPVX; 

- Lưu VP, K20, K15.                                                                                               
 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

        Lâm Hải Giang       
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