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THÔNG BÁO CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế 

và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh 

 

Căn cứ Điều 39 Luật thanh tra năm 2010, Điều 46 Nghị định 86/2011/NĐ-

CP ngày 22/9/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một 

số điều của Luật Thanh tra.  

Căn cứ Kết luận thanh tra số 366/KL-TTr ngày 29/5/2020, Thanh tra tỉnh 

thông báo công khai như sau: 

I. NỘI DUNG THANH TRA 

Thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và 

vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh. 

II. NHỮNG ƯU ĐIỂM, KHUYẾT ĐIỂM 

1. BHXH tỉnh 

1.1. Những kết quả đạt được 

Những năm qua BHXH tỉnh Lai Châu đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ 

được giao, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các 

huyện, thành phố, kịp thời tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền địa phương các 

giải pháp để phát triển BHYT trên địa bàn. Công tác tuyên truyền phổ biến chính 

sách pháp luật về BHYT được tăng cường, với nhiều hình thức đa dạng phong 

phú qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức cho nhân dân chính sách, pháp luật 

về BHXH, BHYT, đối tượng tham gia BHYT đạt tỷ lệ cao, cơ bản đạt chỉ tiêu kế 

hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. 

Công tác thẩm định cấp phát thẻ BHYT cơ bản kịp thời, việc lập, phân bổ 

quỹ KCB BHYT cho các đơn vị BHXH các huyện, thành phố đảm bảo theo kinh 

phí BHXH Việt Nam giao, kịp thời ký hợp đồng với các cơ sở KCB BHYT để tổ 

chức thực hiện. Công tác đôn đốc thu hồi nợ được tăng cường, thông qua nhiều 

biện pháp để đôn đốc thu hồi, do đó tình trạng chậm đóng, nợ đọng BHYT được 

cải thiện. Chủ động và phối hợp với Sở Y tế, các cơ sở KCB trong việc tổ chức 

triển khai thực hiện tốt chính sách BHYT trên địa bàn. Công tác quản lý quỹ được 

coi trọng, tuân thủ các quy trình trong giám định BHYT, triển khai nhiều giải 

pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác giám định BHYT, công tác thanh 

tra, kiểm tra được tăng cường qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm. 

Việc sử dụng quỹ BHYT được chặt chẽ, đúng mục đích qua đó đã nâng cao hiệu 

quả sử dụng quỹ BHYT góp phần quan trọng trong thực hiện tốt chính sách an 

sinh xã hội, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn tỉnh. 



1.2.Những tồn tại, hạn chế 

- Việc phát triển đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình, đối tượng bắt buộc 

trong sử dụng lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ còn hạn chế, 

chưa triệt để, số nợ đóng BHYT hàng năm còn vượt tỷ lệ BHXH Việt Nam giao. 

- Công tác rà soát, kiểm tra thẩm định cấp thẻ BHYT cho các đối tượng, 

theo dõi thu hồi, báo giảm thẻ còn chưa chặt chẽ, còn tình trạng cấp trùng thẻ, cấp 

thẻ cho các đối tượng đã chết, đi tù, đi nghĩa vụ quân sự.. là 2.961 đối tượng được 

NSNN đóng, hỗ trợ chưa đúng quy định số tiền: 1.296,965 triệu đồng 

- Việc tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh BHYT đối với cơ 

sở khám chữa bệnh có quý còn chậm, thực hiện tạm ứng 80% kinh phí theo báo 

cáo quý trước của các cơ sở KCB còn một số quý chưa bảo đảm. 

- Việc triển khai quy trình giám định tập trung theo tỷ lệ còn chậm (tuyến 

tỉnh thực hiện từ quý II/2016, toàn tỉnh thực hiện giám định tập trung trên Hệ 

thống thông tin giám định từ quý II/2017).Việc thực hiện giám định tại các cơ sở 

khám bệnh chưa thông báo bằng văn bản cho cơ sở KCB về kế hoạch, nội dung 

giám định theo quy định, còn tình trạng sử dụng lao động hợp đồng trong giám 

định, cán bộ giám định không có chứng chỉ, không đảm bảo điều kiện theo quy 

định của BHXH Việt nam. 

- Kết quả phát hiện qua công tác giám định tỷ lệ so với tổng giá trị hồ sơ 

KCB BHYT còn hạn chế, thực hiện giám định tại nơi làm việc, nơi cư trú chưa 

nhiều, việc phát hiện qua giám định tính hợp lý của chẩn đoán và điều trị, nhất là 

trong chỉ định thuốc, dịch vụ kỹ thuật còn hạn chế, thông báo kết quả giám định ở 

một số thời điểm còn chậm. 

- Việc kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất của cơ quan BHXH về điều kiện sử 

dụng kinh phí CSSKBĐ tại các đơn vị theo Điều 11 Quyết định 1399 BHXH 

khoản 5. Phòng Giám định BHYT (hoặc bộ phận giám định) định kỳ hoặc đột 

xuất kiểm tra điều kiện và việc sử dụng kinh phí dành cho chăm sóc sức khỏe ban 

đầu tại cơ sở giáo dục quốc dân, đơn vị theo quy định tại Điều 18 Thông tư liên 

tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC chưa thường xuyên, do đó chưa kịp thời phát 

hiện việc vi phạm của các trường học và TTYT, trạm y tế về tình trạng chưa bố trí 

y sĩ có mặt tại trường theo hợp đồng đã ký kết. 

- Công tác phối hợp quyết toán giữa BHXH và các cơ sở KCB BHYT, việc 

xem xét xử lý các nội dung chưa thống nhất khi kết thúc năm còn chưa kịp thời, 

khó khăn trong việc thanh toán của cơ sở khám chữa bệnh.  

1.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Việc khai báo thông tin cá nhân của người dân, việc thống kê, lập danh 

sách đề nghị cấp thẻ BHYT của UBND xã, phường thị trấn, cơ sở giáo dục còn 

chưa chính xác, chưa kịp thời, do yêu cầu về mặt thời gian, số lượng đề nghị cấp 

thẻ lớn dẫn đến việc thẩm định cấp thẻ BHYT còn có sai sót. 

- Việc rút mẫu, tính toán sai sót theo tỷ lệ cần có sự hỗ trợ của phần mềm 

tuy nhiên việc liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám chữa bệnh mới được triển khai 

thực hiện từ quý III/2016, chất lượng dữ liệu giám định trong giai đoạn đầu chưa 



được đảm bảo, nhiều trường hợp bị xuất toán tự động do còn sai sót trong việc mã 

hóa thuốc, VTYT, dịch vụ kỹ thuật. 

- Việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và thanh toán 

chi phí KCB còn chậm, số liệu cơ sở KCB lập còn chưa chuẩn xác, phải kiểm tra 

đối chiếu, chỉnh lý, việc giải trình của các cơ sở KCB BHYT về các nội dung 

vượt quỹ, vượt trần làm cơ sở cho cơ quan BHXH thẩm định, thanh quyết toán 

còn kéo dài, do đó làm ảnh hưởng đến tiến độ quyết toán toàn ngành khi tổng hợp 

khấu trừ chi phí đa tuyến đi để thực hiện khấu trừ quỹ sau khi nhận được thông 

báo của BHXH các tỉnh hoặc Trung tâm Giám định thanh toán đa tuyến khu vực 

phía Bắc. 

- Một số doanh nghiệp ngoài nhà nước thuộc nhóm nợ kéo dài, nợ khó thu 

do đã giải thể, phá sản, dừng hoạt động thuế.. không có khả năng thu hồi nhưng 

chưa thanh toán phần nợ BHYT phải đóng trước khi giải thể, phá sản, dừng hoạt 

động thuế dẫn đến việc cơ quan BHXH vẫn phải tiếp tục theo dõi số nợ quỹ 

BHYT của đơn vị. 

 - Năng lực, kinh nghiệm của một số viên chức cơ quan BHXH, giám định 

viên BHYT có mặt còn hạn chế, số lượng giám định viên có trình độ bác sĩ, dược 

sĩ còn thiếu đặc biệt nhiều huyện không có giám định viên y dược, việc cập nhật, 

nghiên cứu các văn bản chưa đầy đủ, vì vây kết quả giám định BHYT có nội 

dung còn hạn chế. 

- Trong giai đoạn này hệ thống các văn bản pháp luật về quản lý quỹ 

BHYT, nhất là các văn bản liên quan đến sử dụng thuốc, vật tư y tế, DVKT..có sự 

thay đổi, tuy nhiên một số văn bản chưa có tính đồng bộ, thống nhất, chưa cụ thể 

còn có những bất cập, Bộ Y tế chưa ban hành đầy đủ và kịp thời các quy trình 

chuyên môn, phác đồ điều trị làm cơ sở cho công tác giám định nên khó khăn 

trong việc cập nhật nghiên cứu và tổ chức thực hiện. 

2. Sở Y tế 

2.1. Những kết quả đạt được 

Những năm qua công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân 

luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh, sự phối 

hợp của các cấp, các ngành, UBND các huyện, thành phố, sự nỗ lực cố gắng của 

toàn Ngành y tế tỉnh Lai châu. Chất lượng công tác khám chữa bệnh nói chung và 

KCB BHYT, chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng cao, Sở Y tế đã phối hợp 

với BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về BHYT, nâng cao 

nhận thức của người dân khi tham gia BHYT, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong KCB BHYT tạo thuận lợi cho người dân khi khám chưa bệnh, 

triển khai sử dụng phần mềm Quản lý KCB, kết nối liên thông dữ liệu thanh toán 

chi phí khám chữa bệnh BHYT với cổng tiếp nhận hệ thống thông tin giám định 

BHXH, giúp cho việc công khai, minh bạch trong việc khám chữa bệnh. 

Các đơn vị Ngành y tế đã tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, 

quy trình, thủ tục trong khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế; việc quản lý, 

sử dụng nguồn thu cơ bản tuân thủ các chính sách tài chính hiện hành.Việc quản 

lý, sử dụng quỹ BHYT, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu 



thuốc chữa bệnh thực hiện đúng quy định hiện hành và phân cấp quản lý, đảm 

bảo phục vụ cho việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Các chế 

độ chính sách, chế độ  trong khám, chữa bệnh BHYT đối với người bệnh cơ bản 

đảm bảo, kịp thời. Các loại trang thiết bị y tế, vật tư y tế được quản lý chặt chẽ, 

khai thác, sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả, góp phần quan trọng trong 

thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe 

nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

2.2. Những tồn tại, hạn chế  

- Ngành y tế chưa xây dựng được Đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu, 

khám chữa bệnh ngoài giờ, nên nhân dân chưa được hưởng các dịch vụ kỹ thuật 

có chất lượng hơn từ các nguồn đầu tư xã hội hóa, nhất là trang thiết bị y tế hiện 

đại, dịch vụ kỹ thuật cao. 

- Một số cơ sở khám chữa bệnh thực hiện chưa nghiệm túc chế độ hóa đơn, 

chứng từ trong việc quản lý, sử dụng nguồn thu khám chữa bệnh, chứng từ, hồ sơ 

thanh toán chưa đảm bảo theo quy định. 

- Một số TTYT, Trạm y tế không thực hiện nghiêm túc hợp đồng đã ký với 

các trường học không có biên chế y sĩ trong việc thực hiện chăm sóc sức khỏe 

ban đầu. 

- Việc quản lý quỹ BHYT tại một số đơn vị còn chưa chặt chẽ, chưa đảm 

bảo điều kiện thanh toán, thay đổi dịch vụ, sai đơn giá dịch vụ; trùng liên viện nội 

tỉnh; thuốc ngoài danh mục sử dụng tại BV; giá thuốc thanh toán lớn hơn giá 

trúng thầu; chỉ định rộng rãi, chỉ định không hợp lý;chữ ký của bệnh nhân không 

giống nhau; kích thước phim X quang không đúng; thanh toán chi phí KCB thứ 7, 

chủ nhật tại các trạm y tế xã ..dẫn đến việc cơ quan BHXH giám định xuất toán 

số tiền: 16.180 triệu đồng. Thanh tra tỉnh 134,883 triệu đồng. 

- Chưa thực hiện nghiêm thủ tục KCB BHYT (tại 02 TTYT huyện) quy 

định tại Điều 28 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008; Điều 15 Nghị định 146/2018/NĐ-

CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ; Điều 8 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-

BYT-BTC ngày 24/11/2014 Liên bộ Bộ Y tế-Bộ Tài chính Hướng dẫn thực hiện 

bảo hiểm y tế; dẫn đến tình trạng một số đối tượng tham gia BHYT đã chết, đi tù 

vẫn có hồ sơ khám chữa bệnh ngoại trú, với tổng số tiền: 3,583 triệu đồng. 

- Sở Y tế ( tại 03 bệnh viện tuyến tỉnh và 09 Trung tâm y tế) số tiền lương, 

các khoản phụ cấp kết cấu trong giá dich vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT các cơ 

sở KCB thu được năm 2016, 2017, 2018 chưa thực hiện hoàn trả số tiền đã được 

ngân sách cấp, đang còn dư trên tài khoản tiền gửi, số tiền: 21.437,676 triệu đồng 

- Chưa kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, thống nhất với HĐND tỉnh về 

sử dụng nguồn CCTL còn dư đến 31/12/2018 số tiền 42.912,6 triệu đồng theo 

Công văn số 3048/BYT-KH-TC ngày 05/6/2017 của Bộ Y tế V/v sử dụng nguồn 

NSNN giảm cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ KCB. 

2.3. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

- Một số cơ sở khám chữa bệnh chưa thực hiện nghiêm chế độ hóa đơn 

chứng từ, quy định trình tự, thủ tục, hồ sơ trong KCB BHYT, kiểm tra, kiểm soát 



chưa chặt chẽ dẫn đến vi phạm trong sử dụng nguồn thu khám chữa bệnh và quỹ 

bảo hiểm y tế. 

- Năng lực, kinh nghiệm, của một số cán bộ, công chức, viên chức làm 

công tác tham mưu trong việc quản lý, sử dụng quỹ BHYT, sử dụng các nguồn 

thu KCB và nguồn thu tài chính khác, có mặt còn hạn chế, Lãnh đạo cơ sở KCB, 

Trung tâm Y tế chủ yếu đào tạo nghiệp vụ chuyên môn về ngành y, việc có 

chuyên sâu nghiệp vụ về tài chính, kế toán còn hạn chế, do đó trong công quản lý 

tài chính có nội dung còn chưa sâu sát, còn sai sót. 

- Số lượng biên chế tại một số đơn vị, TTYT còn thiếu so với biên chế 

được giao, biên chế có trình độ bác sĩ chuyên khoa, dược sĩ còn thiếu; tình trạng 

các trạm y tế xã hiên nay không có bác sĩ còn lớn (91 trạm/108 trạm). Việc cập 

nhật, nghiên cứu các văn bản chưa đầy đủ, do đó còn xảy ra vi phạm trong công 

tác quản lý tài chính và sử dụng quỹ khám chữa bệnh BHYT. 

- Việc thay đổi cơ chế quản lý tài chính thực hiện kết cấu theo giá dịch vụ, 

các văn bản hướng dẫn thường xuyên thay đổi gây khó khăn trong quá trình cập 

nhật thanh toán và bóc tách các chi phí có liên quan trong đơn giá khám bệnh, 

chữa bệnh. Một số văn bản liên quan đến việc sử dụng thuốc, vật tư y tế, DVKT. 

.có sự thay đổi, chưa có tính đồng bộ, thống nhất, còn có những bất cập nên khó 

khăn trong việc cập nhật nghiên cứu và tổ chức thực hiện. 

- Viêc xét duyệt, thẩm định và thông báo quyết toán năm của Sở Tài chính 

đối với Sở Y tế chưa chặt chẽ dẫn đến số dư tiền lương, các khoản phụ cấp kết 

cấu trong giá dich vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT các cơ sở KCB thu được năm 

2016, 2017, 2018 chưa thực hiện hoàn trả số tiền đã được ngân sách cấp 

3.Trách nhiệm  

Việc quản lý 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 trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn tồn tại, 

hạn chế nêu trên trách nhiệm trước hết thuộc Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc BHXH 

tỉnh trong công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra đôn đốc thực hiện theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao. 

Trách nhiệm trực tiếp thuộc các phòng, ban chuyên môn của Sở Y tế, 

BHXH tỉnh, Giám đốc các đơn vị tuyến tỉnh, giám đốc bệnh viện tỉnh, TTYT, 

Giám đốc BHXH các huyện, thành phố và cá nhân thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Trách nhiệm các cơ quan liên quan thuộc phòng LĐTB&XH huyện, thành 

phố, UBND các xã, cơ sở giáo dục, các trường học trong việc rà soát lập danh 

sách đề nghị cấp thẻ BHYT, việc theo dõi biến động của các đối tượng sử dụng 

thẻ BHYT, việc thực hiện hợp đồng và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban 

đầu tại các trường học. 

III. KIẾN NGHỊ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

1. Kiến nghị xử lý về hành chính 

- Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc BHXH tỉnh chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, xác 

định trách nhiệm, tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác chỉ đạo, điều hành, 

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 trên địa bàn tỉnh Lai Châu theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, đơn vị trực thuộc kiểm điểm trách 

nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ được giao đối 

với những sai phạm, khuyết điểm Thanh tra tỉnh đã kết luận.  

- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng LĐTB&XH huyện, 

thành phố, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, tập 

thể, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra tình trạng cấp thẻ trùng, sai đối 

tượng, hộ nghèo, trong việc chậm báo giảm các đối tượng đã chết, đi tù.., chỉ đạo 

các Trường học thuộc phạm vi quản lý theo phân cấp không có biên chế y sĩ thực 

hiện nhiệm vụ y tế trong các trường học, đã ký hợp đồng với TTYT huyện, trạm y 

tế xã nhưng không thực hiện đầy đủ các điều khoản hợp đồng đã ký kết, sử dụng 

kinh phí được cơ quan BHXH chuyển chưa đảm bảo quy định. 

2. Kiến nghị xử lý về kinh tế 

 (1). Thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 22.869,524 triệu đồng 

 - Đối với BHXH tỉnh: 

  Thu hồi nộp NSNN tỉnh Lai Châu số tiền ngân sách đã đóng, hỗ trợ mua 

thẻ BHYT không đúng quy định: 1.296,965 triệu đồng. 

- Đối với Sở Y tế 

+ Thu nộp NSNN tiền lương, các khoản phụ cấp kết cấu trong giá dich vụ 

khám bệnh, chữa bệnh BHYT các cơ sở KCB thu được năm 2016, 2017, 2018 

chưa thực hiện hoàn trả số tiền đã được ngân sách cấp, đang còn dư trên tài khoản 

tiền gửi, số tiền: 21.437,676 triệu đồng. 

+ Thu hồi số tiền chi sai trong sử dụng nguồn thu KCB, trong việc sử dụng 

quỹ BHYT tại các đơn vị: 134,883 triệu đồng. 

 (2). Đối với số dư nguồn cải cách tiền lương đến 31/12 năm 2018  

Đề nghị sở Y tế xác định nhu cầu CCTL tăng thêm năm 2019, đồng thời 

xác định số kinh phí phải chi trả để thực hiện CCTL năm 2019 và các năm tới 

theo lộ trình Chính phủ đã phê duyệt, số kinh phí nguồn CCTL còn dư, phối hợp 

với sở Tài Chính các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ 

thực hiện chính sách an sinh xã hội theo khoản 7, Điều 3, Nghị quyết số 

86/2019/QH14 về dự toán ngân sách năm 2020 và khoản c, Điều 2, Quyết định số 

1704/QĐ-TTg ngày 29/11/2019 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 

3048/BYT-KH-TC ngày 05/6/2017 của Bộ Y tế V/v sử dụng nguồn NSNN giảm 

cấp đối với các khoản chi được kết cấu trong giá dịch vụ khám chữa bệnh. 

3. Kiến nghị về công tác quản lý 

3.1. Kiến nghị với Thanh Tra Chính phủ  

TTCP kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ, chỉ đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính, 

BHXH Việt Nam, các bộ có liên quan  xem xét sửa đổi bổ sung các quy định liên 

quan đến quản lý, sử dụng quỹ BHYT. 

(1). Ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện quy định thông tuyến tại Điều 

22 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung 2014; Điều 14 Nghị định 146/2018/NĐ-

https://luatvietnam.vn/bao-hiem/nghi-dinh-146-2018-nd-cp-huong-dan-luat-bao-hiem-y-te-168062-d1.html


CP ngày 27/10/2018 của Chính phủ cho phù hợp với nội dung chuyển tuyến theo 

Thông tư 14/2014/TT-BYT ngày 14/04/2014 của Bộ Y tế quy định chuyển tuyến 

giữa các cơ sở khám chữa bệnh; Thông tư 40/2015/TT-BYT16/11/2015. Đảm bảo 

cho việc kiểm soát được quỹ KCB BHYT tránh nguy cơ vượt quỹ. 

 (2). Sửa đổi bổ sung quy định về chăm sóc sức khỏe ban đầu theo Điều 34 

Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 27/10/2018; TTLT số 13/2016/TTLT-BYT-

BGDĐT ngày 12/5/2016, cho phù hợp theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW 

ngày 25/10/2017 của Bộ chính trị về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, 

nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và 

chỉ đạo của Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế hiện nay; 

đảm bảo tính khả thi khi tổ chức thực hiện. 

(3).Xem xét sửa đổi, bổ sung quy định điểm e khoản 3 Điều 3 Quyết định 

1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của BHXH Việt Nam và bổ sung ban hành 

quy định tiêu chuẩn giám định viên ngành BHXH cho tương xứng với tiêu chuẩn 

về nhân lực của các cơ sở khám chữa bệnh quy định tại Nghị định 109/2016/NĐ-

CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 

sửa đổi bổ sung 109/ 2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề, giấy phép 

hoạt động đối với KCB; để nâng cao chất lượng công tác giám định BHYT đáp 

ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế giai đoạn mới. 

 3.2. Kiến nghị với UBND tỉnh 

- Tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cấp các ngành, UBND các huyện, thành 

phố phối hợp với BHXH tỉnh thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn 

đảm bảo tỷ lệ bao phủ BHYT theo chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. 

- Quan tâm chỉ đạo phát triển mạng lưới y tế cơ sở, tiếp tục thực hiện đề án 

Nâng cao chất lượng y tế cơ sở và đề án Dân số và phát triển cho giai đoạn 2021-

2025. Đề án ứng dụng và phát triển công nghệ y tế thông minh giai đoạn 2021-

2025 về tin học hóa hoạt động của y tế cơ sở và quản lý hồ sơ theo dõi sức khoẻ 

từng người dân. Đảm bảo biên chế cho ngành y tế, chú trọng biên chế bác sĩ cho 

các trạm y tế xã để đảm bảo chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội XIII Đảng bộ tỉnh, 

nhằm phục vụ tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong 

tình hình mới theo Nghị quyết của Bộ Chính trị. 

- Xem xét đưa việc xây dựng Đề án khám, chữa bệnh theo yêu cầu, khám 

chữa bệnh ngoài giờ, tại các cơ sở khám chữa bệnh có đủ điều kiện, nhằm thu hút 

các nguồn lực và xã hội hóa trong hoạt động KCB trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo cơ quan Tài chính kiểm tra, xem xét đề nghị của BHXH tỉnh về 

việc cấp bổ sung kinh phí đóng BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi kể từ ngày sinh giai 

đoạn 2016 đến tháng 11/2018; Việc chuyển kinh phí NSNN đóng mua thẻ BHYT 

cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời gian chưa được cấp thẻ bảo hiểm y tế cho phù 

hợp với quy định về thanh toán quỹ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi để đảm bảo 

nguồn thu và cân đối quỹ BHYT của cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

3.3. Đối với Sở Tài Chính 

https://luatvietnam.vn/bao-hiem/nghi-dinh-146-2018-nd-cp-huong-dan-luat-bao-hiem-y-te-168062-d1.html
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Tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ giảm kinh phí NSNN hỗ trợ chi 

thường xuyên hàng năm đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập làm nhiệm vụ 

KCB BHYT theo lộ trình kết cấu các khoản chi trong giá dịch vụ KCB BHYT. 

Đồng thời xác định phần NSNN dự kiến giảm chi  hỗ trợ hoạt động thường xuyên 

đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập KCB BHYT để thực hiện chi cho các 

mục tiêu về y tế theo quy định pháp luật. 

Phối hợp với sở Y tế xác định nguồn cải cách tiền lương chưa sử dụng hết 

còn dư đến 31/12/2018 là 42.912,6 triệu đồng, số tăng thêm năm 2019, dự kiến 

tăng thêm 2020, đồng thời xác định số kinh phí phải chi trả để thực hiện CCTL 

năm 2019, 2020 theo lộ trình Chính phủ đã phê duyệt. Số kinh phí nguồn CCTL 

còn dư, tham mưu cho UBND tỉnh phân bổ để thực hiện các chế độ, chính sách 

an sinh xã hội theo hướng dẫn tại khoản 7, điều 3, Nghị quyết số 86/2019/QH14 

về dự toán ngân sách năm 2020 và khoản c, điều 2, quyết định số 1704/QĐ-TTg 

ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ. 

3.4. Sở Y tế 

- Phối hợp với các cấp các ngành, nghiên cứu, tham mưu cho UBND tỉnh 

các giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng Khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân theo Chỉ thị số 847/CT-BYT ngày 21/8/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 

các giải pháp để bảo đảm và nâng cao chất lượng dịch vụ khi thực hiện điều chỉnh 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Tăng cường cơ sở vật chất, chú trọng nguồn 

nhân lực hiện nay, tỷ lệ bác sĩ/1van dân ( Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh XIII 

(12 bác sĩ/vạn dân), thời điểm tra ( đạt 9,23 bác sĩ/vạn dân), nhất là tình trạng 

trạm y tế cấp xã không có bác sĩ chiếm tỷ lệ lớn (91 trạm/108 trạm y tế không có 

bác sĩ), nhằm thực hiện tốt Nghị quyết của Bộ Chính trị về chăm sóc sức khỏe 

nhân dân trong tình hình mới. 

- Chỉ đạo các các đơn trực thuộc căn cứ tình hình thực hiện năm hiện hành, 

nhiệm vụ của năm kế hoạch, lập  dự toán thu, chi xác định phần kinh phí đơn vị tự 

đảm bảo từ nguồn thu giá dịch vụ khám, chữa bệnh để làm cơ sở cho việc giảm 

cấp chi hỗ trợ hoạt động thường xuyên từ ngân sách nhà nước đối với các đơn vị 

sự nghiệp y tế công lập làm nhiệm vụ khám bệnh, chữa bệnh  theo lộ trình kết cấu 

các khoản chi trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh 

- Đối với nguồn kinh phí CCTL còn dư đến hết năm 2018 là 42.912,6 triệu 

đồng, sau khi xác định nguồn CCTL tăng thêm năm 2019, xác định số kinh phí 

phải chi trả để thực hiện CCTL năm 2019 và năm tới theo lộ trình Chính phủ đã 

phê duyệt, số kinh phí nguồn CCTL còn dư, sở Y tế phối hợp với sở Tài Chính 

các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh thống nhất phân bổ để thực 

hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội. 

- Chỉ đạo các cơ sở KCB thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 

09/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm 

dụng, trục lợi quỹ BHYT; Công văn số 2026/UBND-VX ngày 16/9/2019 của 

UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Y tế về tăng cường tăng cường công 

tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. 

https://vanbanphapluat.co/chi-thi-847-ct-byt-2018-nang-cao-chat-luong-dich-vu-khi-thuc-hien-dieu-chinh-gia-kham-chua-benh


- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra kịp thời phát hiện vi phạm trong 

thực hiện quy trình KCB, trong việc sử dụng quỹ BHYT tại các bệnh viên, nhất là 

các nội dung thanh tra đã chỉ ra tại tram y tế xã, xác minh nếu có tư lợi xử lý 

nghiêm theo quy định pháp luật. 

3.5. BHXH tỉnh Lai Châu 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách pháp luật BHYT, 

trọng tâm là nâng cao nhận thức về trách nhiệm trong sử dụng quỹ BHYT hiệu 

quả, hợp lý, đúng pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các 

cơ sở KCB BHYT, thực hiện giám định định kỳ tại nơi làm việc, nơi cư trú để kịp 

thời phát hiện xử lý nghiêm các vi phạm về trốn đóng, nợ đóng BHYT, sử dụng 

quỹ BHYT không đúng quy định pháp luật. 

- Kiến nghị với BHXH Việt Nam kiên toàn tổ chức bộ máy, biên chế, tránh 

tình trạng sử dụng lao động hợp đồng làm công tác giám định, quan tâm đào tạo, 

nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, cấp chứng chỉ cho đội ngũ giám định 

viên toàn ngành, đáp ứng, yêu cầu nhiệm vụ được giao. 

- Phối hợp với Sở Y tế thực hiện tốt Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 

của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi 

quỹ BHYT; Công văn số 2026/UBND-VX ngày 16/9/2019 của UBND tỉnh về 

việc thực hiện Chỉ thị của Bộ Y tế về tăng cường tăng cường công tác phòng, 

chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT; Công văn số 3328/BHXH-GĐB 

ngày 11/9/2019 của BHXH Việt Nam về việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-BYT 

ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng, chống hành vi 

lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT. Tiếp tục thực hiện tốt các quy chế phối hợp giữa 

BHXH tỉnh và các Sở ngành đặc biệt là quy chế phối hợp với Sở Y tế, Sở Lao 

động thương binh và xã hội trong việc tổ chức thực hiện chính sách BHYT trên 

địa bàn 

- Tăng cường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về điều kiện sử dụng kinh phí 

CSSKBĐ tại các đơn vị theo khoản 5 Điều 11 Quyết định 1399 BHXH của 

BHXH Việt nam về thực hiện quy định tại Điều 18 Thông tư liên tịch số 

41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế -Bộ Tài chính. 

3.6. UBND các huyện, thành phố 

Phối hợp BHXH tỉnh, với Sở Y tế, thực hiện tốt Quyết định số 1704/QĐ-

UBND ngày 09/12/2016 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu và ban hành kế 

hoạch thực hiện BHYT toàn dân giai đoạn 2016 - 2020. Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền các chính sách pháp luật về BHYT, chăm sóc sức khỏe nhân dân, 

nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn, chỉ đạo các phòng chuyên môn 

LĐTB&XH, UBND cấp xã phối hợp với cơ quan BHXH kịp thời lập danh sách 

đề nghị cấp thẻ hàng năm, thường xuyên rà soát, báo cáo kịp thời các trường hợp 

có thay đổi trong quá trình sử dụng thẻ BHYT cho cơ quan BHXH. 

4. Trách nhiệm thực hiện kết luận thanh tra 

Giám đốc sở Y tế, Giám đốc BHXH tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên 

quan ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung kết 



luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra theo quy định tại Nghị định số 

33/2015/NĐ-CP ngày 27/3/2015 của Chính phủ về thực hiện kết luận thanh tra, 

báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh đồng thời gửi Thanh tra tỉnh sau 30 

ngày kể từ ngày kết luận thanh tra có hiệu lực pháp luật./. 

Trên đây là thông báo công khai kết luận thanh tra 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 

trên địa bàn tỉnh Lai Châu./. 

Nơi nhận:                                                                          
- Lãnh đạo Thanh tra tỉnh;   

- Văn Phòng (công khai trên trang TTĐT); 

- Phòng NV1, NV2;Nv4; 

- Lưu: VT, HSTTr.                                                                                        

 

KT.CHÁNH THANH TRA 

PHÓ CHÁNH THANH TRA 

                                                                     Như Ngọc Cương 
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