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1. MỤC ĐÍCH
Quy trình này quy định trình tự các bước tiến hành thanh toán chi phí
KCB BHYT giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB. Đồng thời, quy định rõ trách
nhiệm thực hiện của các cá nhân liên quan đến các bước thực hiện thanh toán
chi phí KCB BHYT.
2. PHẠM VI ÁP DỤNG
- Quy trình này được áp dụng trong thanh toán chi phí KCB BHYT giữa
cơ quan BHXH cấp tỉnh và cơ sở KCB.
- Phòng Giám định thuộc: BHXH cấp tỉnh tham mưu cho Lãnh đạo cơ
quan tổ chức thực hiện quy trình này.
3. TÀI LIỆU VIỆN DẪN
- Hệ thống đo lường, quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2008.
- Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ tài
chính về việc Hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam.
- Quyết định số 1139/QĐ-BHXH ngày 28/10/2013 của Tổng Giám đốc Bảo
hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định về công tác lưu trữ của hệ thống
Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
- Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của
Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
- Thông tư số 14/2014/TT-BYT ngày 14/4/2014 của Bộ Y tế quy định việc
chuyển tuyến giữa các cơ sở KCB.
- Quyết định số 1018/QĐ-BHXH ngày 10/10/2014 của Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam về việc sửa đổi một số nội dung tại các quyết định ban hành
qui định quản lý thu, chi BHXH.
- Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ qui định
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của
lien Bộ Y tế- Tài chính hướng dẫn thực hiên BHYT.
- Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam ban hành quy định về tổ chức thực hiện BHYT trong KCB.
- Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (số 01/VBHNVPQH ngày 10/7/2014).
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- Quyết định số 799/QĐ-BHXH ngày 24/07/2015 của Tổng Giám đốc Bảo
hiểm xã hội Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm và
chế độ quản lý của các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc
trung ương;
- Quyết định số 1133/QĐ-BHXH ngày 16/10/2015 của Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, thay
thế thuộc thẩm quyền giải quyết của BHXH Việt Nam.
- Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ y tế hướng dẫn
đăng ký KCBBĐ và chuyển tuyến KCB BHYT.
- Quyết định số 1456/QĐ-BHXH ngày 01/12/2015 của Tổng Giám đốc
Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy trình giám định bảo hiểm y tế.
- Quyết định số 1414/QĐ-BHXH ngày 04/10/2016 của Tổng Giám đốc
BHXH Việt Nam Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức
của BHXH địa phương.
4. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT
- BHXH

: Bảo hiểm xã hội

- BHYT

: Bảo hiểm y tế

- KCB

: Khám chữa bệnh

- HĐ

- Lãnh đạo cơ
quan BHXH
- Phòng Giám định
- Phòng KHTC

: Hợp đồng

: Lãnh đạo của: BHXH tỉnh.
: Phòng Giám định thuộc: BHXH tỉnh.
: Phòng kế hoạch tài chính thuộc: BHXH địa phương.

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH
5.1

Trình tự thực hiện
Bước 1: Đối với cơ sở KCB BHYT
- Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, cơ sở KCB BHYT có trách
nhiệm gửi
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bản tổng hợp đề nghị thanh toán chi phí KCB BHYT của tháng trước cho
cơ quan BHXH theo Mẫu số C79a-HD, C80a-HD, 19/BHYT, 20/BHYT,
21/BHYT(đồng thời gửi kèm theo dữ liệu điện tử qua mạng Internet);
- Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi quý, cơ sở KCB BHYT có trách nhiệm
gửi báo cáo quyết toán chi phí KCB BHYT của quý trước cho cơ quan
BHXH
Bước 2: Đối với cơ quan BHXH
- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán của cơ
sở KCB, cơ quan BHXH thong báo kết quả giám định và số quyết toán chi
phí KCB BHYT bao gồm chi phí KCB thực tế trong phạm vi quyền lợi và
mức hưởng BHYT cho cơ sở KCB.
- Trong 10 ngày kế tiếp, tổ chức ký biên bản quyết toán chi phí KCB
BHYT theo mẫu C82-HD ban hành kèm theo thong tư số 178/2012/TTBTC và hoàn thành việc thanh toán với cơ sở KCB.
5.2

5.3

5.4
5.5
5.6
5.7
5.8

Cách thức thực hiện
- Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH hoặc qua dịch vụ bưu chính(đồng thời
chuyển dữ liệu điện tử qua mạng Internet).
- Thực hiện ký biên bản quyết toán chi phí KCB tại trụ sở cơ quan BHXH
hoặc tại cơ sở KCB.
Thành phần hồ sơ
Bản chính
Bản sao
- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí
KCB ngoại trú (Mẫu số C79a-HD).
- Danh sách đề nghị thanh toán chi phí
X
KCB nội trú (Mẫu số C80a-HD).
(kèm theo
- Thống kê vật tư y tế thanh toán
dữ liệu điện
BHYT theo mẫu số 19/BHYT,
tử)
- Thống kê thuốc thanh toán BHYT
theo mẫu số 20/BHYT,
- Thống kê dịch vụ kỹ thuật thanh toán
BHYT theo mẫu số 21/BHYT,
Số lượng hồ sơ
01 bộ + File dữ liệu
Thời gian giải quyết
Chậm nhất 40 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Cơ quan thực hiện thủ tục
BHXH tỉnh
Đối tượng thực hiện thủ thuật
Cơ sở KCB BHYT
Nơi tiếp nhận và trả kết quả
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Biên bản thanh quyết toán chi phí KCB BHYT được ký giữa cơ quan
BHXH và cơ sở KCB theo Mẫu C80-HD, cơ quan BHXH chuyển tiền trả
cơ sở KCB.
5.9
Lệ phí (nếu có)
Không
5.10
Quy trình xử lý công việc
Biểu
Trách
mẫu/
TT
Trình tự
Thời gian
nhiệm
Kết
quả
B1
Nhận hồ sơ đề nghị thanh toán kèm
- Biểu
theo file điện tử cơ sở dữ liệu thống
mẫu
kê chi phí KCB BHYT hằng tháng:
C79aHD
- Mẫu C79a-HD
- Biểu
- Mẫu C80a-HD
mẫu
C80a- Mẫu số 19/BHYT
Giám định
HD
- Mẫu 20/BHYT
viên
Trong - Biểu
thường
trực
- Mẫu 21/BHYT
mẫu
ngày
tại cơ sở
19/BH
làm
Chuyên viên tổng hợp vào sổ theo dõi
KCB hoặc
YT
việc
hồ sơ, trình Lãnh đạo phòng giám
Phòng
định xem xét.
- Biểu
Giám định
mẫu
20/BH
YT
- Biểu
mẫu
21/BH
YT
B2
Lãnh đạo Phòng Giám định xem Lãnh đạo
01 ngày
xét, chuyển viên chức được phân
Phòng
làm việc
công
Giám định
B3
- Viên chức được phân công thực hiện
- Biểu
giám định thẩm định số liệu của cơ sở
mẫu
Viên
KCB. Lập danh sách người bệnh
C79bchức
BHYT khám chữa bệnh ngoại trú
17 ngày
HD
được
được duyệt (Mẫu C79b-HD), danh
làm việc
- Biểu
phân
sách người bệnh BHYT nội trú được
mẫu
công
duyệt (Mẫu C80b-HD) của từng
C80btháng.
HD
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- Báo cáo kết quả cho Lãnh đạo
Phòng Giám định xem xét
Lãnh đạo Phòng Giám định kiểm tra
và trình Lãnh đạo cơ quan BHXH
Lãnh đạo cơ quan xem xét và chỉ đạo

Hoàn thiện hồ sơ quyết toán theo ý
kiến chỉ đạo của Lãnh đạo, thông báo
kết quả giám định chi phí KCB
BHYT cho cơ sở KCB (chậm nhất 30
ngày kể từ ngày nhận được báo cáo
quyết toán chi phí KCB BHYT của
quý trước của cơ sở KCB BHYT) và
Phòng KHTC.

- Hoàn thiện dự thảo biên bản thanh
quyết toán chi phí KCB BHYT
- Thông báo thời gian, địa điểm tổ
chức thanh quyết toán với cơ sở KCB

B8

B9

Mã hiệu: QT-CSYT-04

Phòng
Giám
định
Lãnh
đạo cơ
quan
BHXH

01 ngày
làm việc

Phòng
Giám
định

01 ngày
làm việc

- Biểu
mẫu
C79bHD
- Biểu
mẫu
C80bHD
- Biểu
mẫu
C81HD,
- Biểu
mẫu
C82HD

Phòng
Giám định
và Phòng
KHTC

01 ngày
làm việc

- Biểu
mẫu
C82HD

Tổ chức thanh quyết toán chi phí Lãnh đạo
KCB BHYT với cơ sở KCB (Trong
cơ quan
thời hạn 10 ngày kể từ ngày thông BHXH, Cơ
báo kết quả giám định chi phí KCB sở KCB,
BHYT, cơ quan BHXH quyết toán chi
Phòng
phí KCB BHYT với cơ sở KCB)
Giám định
BHYT,
Phòng
KHTC
Phòng KHTC căn cứ hồ sơ quyết
Phòng
toán thực hiện chuyển tiền cho cơ sở
KHTC
KCB
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01 ngày
làm việc

8 ngày
làm việc

02 ngày
làm việc

Biểu
mẫu
C82
-HD
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Tiếp nhận Biên lai do cơ sở KCB
cung cấp (cơ sở KCB có trách nhiệm
cung cấp cho cơ quan BHXH ngay
Phòng
1 ngày
khi nhận được tiền do cơ quan BHXH
KHTC
làm việc
chuyển tiền thanh toán chi phí KCB
BHYT cho cơ sở KCB)
Lưu ý Thời gian thực hiện các bước tại quy trình này có thể thay đổi tùy thuộc
vào tình hình giải quyết hồ sơ. Tuy nhiên, tổng thời gian thực hiện không
được vượt quá 40 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị thanh toán.
B10

6. BIỂU MẪU
- Biểu mẫu số 19/BHXH-CSYT tháng/quý (Thống kê tổng hợp vật tư y tế
được quỹ BHYT thanh toán riêng sử dụng cho bệnh nhân BHYT điều trị ngoại
trú, nội trú) ban hành kèm theo Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014
của Tổng Giam đốc BHXH Việt Nam;
- Biểu mẫu số 20/BHYT tháng/quý (Thống kê tổng hợp thuốc sử dụng cho
người bệnh BHYT điều trị ngoại trú, nội trú ) ban hành kèm theo Quyết định số
1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giam đốc BHXH Việt Nam;
- Biểu mẫu số 21/BHYT tháng/ quý (Thống kê tổng hợp dịch vụ kỹ thuật
sử dụng cho người bệnh BHYT điều trị ngoại trú, nội trú) ban hành kèm theo
Quyết định số 1399/QĐ-BHXH ngày 22/12/2014 của Tổng Giam đốc BHXH
Việt Nam;
- Biểu mẫu số C79a-HD tháng/quý (Danh sách người bệnh đi KCB ngoại
trú đề nghị thanh toán) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày
23/10/2012 của Bộ Tài Chính.
- Biểu mẫu số C80a-HD tháng/quý (Danh sách người bệnh đi KCB nội trú
đề nghị thanh toán) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày
23/10/2012 của Bộ Tài Chính.
- Biểu mẫu số C79b-HD tháng/quý (Danh sách người bệnh đi KCB ngoại
trú được duyệt) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày
23/10/2012 của Bộ Tài Chính.
- Biểu mẫu số C80a-HD tháng/quý (Danh sách người bệnh đi KCB nội trú
được duyệt) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012
của Bộ Tài Chính.
- Biểu mẫu C81-HD (Thông báo tổng hợp kinh phí KCB và chi phí phát
sinh ngoài cơ sở KCB) ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày
23/10/2012 của Bộ Tài Chính.
- Biểu mẫu C82-HD (Biên bản thanh quyết toán chi phí KCB BHYT được
ký giữa cơ quan BHXH và cơ sở KCB) ban hành kèm theo Thông tư số
178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 của Bộ Tài Chính.

8

BẢO HIỂM XÃ
HỘI TỈNH
BÀ RỊA
VŨNG TÀU

QUY TRÌNH

Mã hiệu: QT-CSYT-04

THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM Lần ban hành: 03
CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ
VỚI CƠ SỞ KHÁM CHỮA BỆNH Trang: 9/9

7. HỒ SƠ
TT
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Văn bản lưu
- Biểu mẫu C79a-HD
- Biểu mẫu C79b-HD
- Biểu mẫu C80a-HD
- Biểu mẫu C80b-HD
- Biểu mẫu C81-HD
- Biểu mẫu C82-HD
- Biểu mẫu 19/BHYT
- Biểu mẫu 20/BHYT
- Biểu mẫu 21/BHYT

Thời gian lưu

Trách nhiệm lưu

10 năm

- Phòng Giám định lưu các
biểu mẫu: C79a-HD, C80aHD, C79b-HD, C80b-HD,
19/BHYT,
20/BHYT,
21/BHYT, bản phô tô C81HD, bản phô tô C82-HD.
- Phòng KHTC lưu: mẫu C82HD (bản chính)
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