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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Triển khai phổ biến chính sách pháp luật và sử dụng phần mềm
hệ thống thông tin dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT
Thực hiện Kế hoạch số 857/KH-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Ninh Thuận về truyền thông chính sách, pháp luật bảo hiểm y tế năm
2018,
Sở Y tế xây dựng Kế hoạch triển khai phổ biến chính sách pháp luật và sử
dụng phần mềm hệ thống thông tin trích chuyển dữ liệu trong quản lý, giám định
và thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm y tế (BHYT), như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Phổ biến, tuyên truyền về một số chính sách mới về BHYT đến cán bộ y
tế thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật BHYT;
- Tổ chức tập huấn nhắc lại cho các bộ y tế của các cơ sở KCB về Quy
định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra sử dụng trong quản lý, giám định và
thanh toán chi phí KCB BHYT của Bộ Y tế;
- Hướng dẫn khắc phục những bất cập, lỗi kỹ thuật trong triển khai sử dụng
phần mềm quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT.
2. Yêu cầu:
- Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các đơn vị liên
quan triển khai đến tất cả các cơ sở khám chữa bệnh chính sách mới về BHYT.
- Thành phần tham gia tập huấn cần đúng đối tượng; sau khi tập huấn đảm
bảo đội ngũ cán bộ thực hiện tốt công tác nhập liệu, tiếp nhận và trích chuyển dữ
liệu KCB BHYT.
II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, CHƯƠNG TRÌNH:
1. Thời gian: Dự kiến trong tháng 03/2019 (sẽ có giấy mời sau).
2. Địa điểm: Hội trường Sở Y tế Ninh Thuận.
III. NỘI DUNG THỰC HIỆN:
1. Thành phần tham dự:
- Lãnh đạo Sở Y tế và Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- Gồm có 183 cán bộ, nhân viên y tế của các Bệnh viện tuyến tỉnh, bệnh
viện trực thuộc Bộ, ngành đóng trên địa bàn tỉnh; Trung tâm Y tế các huyện,
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thành phố và các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; chương trình triển khai phổ biến
chính sách pháp luật chia làm 02 lớp với thành phần như sau:
a) Các bệnh viện tuyến tỉnh, gồm 20 người:
- Lãnh đạo bệnh viện;
- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp;
- Cán bộ phụ trách chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận thông tin KCB
BHYT;
- Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.
b) Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, gồm 28 người:
- Lãnh đạo Trung tâm Y tế;
- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp;
- Cán bộ phụ trách chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận thông tin KCB
BHYT;
- Cán bộ phụ trách công nghệ thông tin.
c) Bệnh viện trực thuộc Bộ, ngành, gồm 09 người:
- Lãnh đạo bệnh viện;
- Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp;
- Cán bộ chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận thông tin KCB BHYT.
d) Phòng khám đa khoa tư nhân, gồm 04 người; Trạm Y tế xã, phường, thị
trấn, gồm 122 người:
- Trưởng phòng khám đa khoa, Trưởng Trạm Y tế;
- Cán bộ chuyển dữ liệu lên cổng tiếp nhận thông tin KCB BHYT.
2. Nội dung triển khai:
a) Phổ biến một số chính sách mới về BHYT:
- Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định
chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT.
- Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 của Bộ Y tế quy định
thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh BHYT giữa các bệnh viện cùng
hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá thanh toán chi phí khám bệnh,
chữa bệnh trong một số trường hợp.
b) Tổ chức tập huấn quy định trích chuyển dữ liệu trong quản lý, giám
định và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT:
- Triển khai quy trình thực hiện liên thông dữ liệu, quản lý thông tuyến
KCB BHYT và trích chuyển dữ liệu trong quản lý, giám định và thanh toán chi
phí KCB BHYT của các cơ sở KCB lên Hệ thống thông tin giám định BHYT.
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- Hướng dẫn cán bộ nhập liệu, tiếp nhận và trích chuyển dữ liệu khám
bệnh, chữa bệnh BHYT của bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện,
thành phố, Trạm Y tế cách xử lý khắc phục các lỗi kỹ thuật thường gặp trong quá
trình sử dụng phần mềm.
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
Từ nguồn kinh phí tuyên truyền bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội tỉnh.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
1. Phòng Kế hoạch Nghiệp vụ Tài chính Sở Y tế:
- Chủ trì, phối hợp các phòng chức năng Bảo hiểm xã hội tỉnh chuẩn bị tài
liệu, nội dung chương trình tập huấn, kính phí thực hiện và các nội dung khác có
liên quan.
- Xây dựng chương trình làm việc, lập danh sách đội ngũ báo cáo viên và
chuẩn bị tài liệu.
- Chủ động mời báo cáo viên và các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc
tham gia.
2. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các đơn vị y tế liên quan:
- Cử cán bộ tham gia lớp tập huấn.
- Có trách nhiệm đôn đốc các Trạm Y tế xã tham dự.
- Chuẩn bị nội dung báo cáo những khó khăn, vướng mắc, đề xuất kiến
nghị của đơn vị về việc thực hiện nhập liệu, tiếp nhận và trích chuyển dữ liệu
khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh chuẩn bị nội dung theo chương trình tập huấn.
Trên đây là Kế hoạch triển khai phổ biến chính sách pháp luật và sử dụng
phần mềm hệ thống thông tin dữ liệu khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh cử các cán bộ liên quan phối hợp với Sở Y tế
triển khai lớp tập huấn đạt kết quả tốt, chuẩn bị nội dung bài trình bày theo
chương trình tập huấn./.
(Đính kèm theo chương trình tập huấn)
Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

- UBND tỉnh (báo cáo);
- BHXH tỉnh (phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng của Sở;
- Bệnh viện tuyến tỉnh;
- Bệnh viện GTVT Tháp chàm;
- Trung tâm Quân dân Y;
- Bệnh xá Công an tỉnh;
- Phòng khám đa khoa tư nhân;
- TTYT huyện, thành phố;
- Lưu: VT, KHNVTC.

Ký bởi Lê Vũ
Chương
Sở Y tế, Tỉnh Ninh
Thuận
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an.gov.vn
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Lê Vũ Chương
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CHƯƠNG TRÌNH
Triển khai phổ biến chính sách pháp luật và sử dụng phần mềm
hệ thống thông tin trích chuyển dữ liệu trong quản lý, giám định và
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT

Thời gian

Nội dung

Phụ trách

7h30 - 8h00

Đón tiếp đại biểu

Ban Tổ chức

8h00 - 8h10

Phát biểu khai mạc

Lãnh đạo Sở Y tế

8h10 - 8h40

Phổ biến một số chính sách mới về
Đại diện Sở Y tế
BHYT

8h40- 9h10

Triển khai quy trình thực hiện liên
thông dữ liệu, quản lý thông tuyến
KCB BHYT và trích chuyển dữ liệu
trong quản lý, giám định và thanh toán Đại diện BHXH tỉnh
chi phí KCB BHYT của các cơ sở
KCB lên Hệ thống thông tin giám
định BHYT

9h10 – 9h45

Hướng dẫn xử lý nhập liệu, tiếp nhận
Đại diện Bệnh viện Đa
và trích chuyển dữ liệu khám bệnh,
khoa tỉnh
chữa bệnh BHYT

9h45 – 10h00

Giải lao

10h00 – 10h30

Hướng dẫn xử lý nhập liệu, tiếp nhận
Đại diện Bệnh viện Đa
và trích chuyển dữ liệu khám bệnh,
khoa tỉnh
chữa bệnh BHYT (tt)

10h30 – 11h15

Thảo luận, giải đáp thắc mắc

11h15- 11h30

Kết luận, chỉ đạo của lãnh đạo Sở Y tế
Bế mạc tập huấn
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Toàn thể đại biểu
Lãnh đạo Sở Y tế

