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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1000/UBND-VP Hữu Lũng, ngày 12 tháng 10 năm 2018 
V/v tăng cường công tác quản lý  
việc khám, chữa bệnh nhân đạo 

 

  

        Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 
- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 
- Trung tâm Y tế huyện; 
- Bảo hiểm xã hội huyện. 

 

Qua công tác quản lý nhà nước về công tác việc khám, chữa bệnh trên địa 
bàn của UBND huyện và ý kiến của Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn tại Công văn 
số 854/BHXH-GĐBHYT ngày 25/9/2018 về việc phối hợp trong chỉ đạo tổ chức 
triển khai khám, chữa bệnh cho nhân dân. Theo đó, từ năm 2017 đến nay có một số 
bệnh viện như: Bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt HITEC, Bệnh viện Mắt kỹ 
thuật cao Hà Nội - Chi nhánh công ty TNHH Phát triển đã đến một số xã trên địa 
bàn các huyện trong tỉnh để khám, phẫu thuật mắt Phaco và phẫu thuật các bệnh 
khác về mắt theo hình thức khám, chữa bệnh nhân đạo cho nhân dân. Tuy nhiên 
trong quá trình khám bệnh, các bệnh viên trên đã tư vấn và sau đó có hình thức 
mang tính kinh doanh như: Tổ chức "thu gom" người bệnh bằng cách đưa xe đến 
đón bệnh nhân về Hà Nội để thực hiện phẫu thuật Phaco và phẫu thuật các bệnh 
khác về mắt, trong đó tập trung chủ yếu vào những người có thẻ bảo hiểm y tế 
(BHYT) là người dân tộc thiểu số, người nghèo sinh sống ở vùng có điều kiện kinh 
tế khó khăn, người sinh sống ở các vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn có 
mã khu vực ký hiệu K1, K2 (là những đối tượng được hưởng 100% chi phí khám, 
chữa bệnh điều trị nội trú tại các bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến trung ương mà không 
cần giấy chuyển viện). Tuy các đối tượng này được hưởng 100% chi phí khám, 
chữa bệnh BHYT, nhưng các bệnh viện vẫn thu thêm một khoản tiền từ vài trăm 
ngàn đến vài triệu đồng. Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn huyện Hữu Lũng đã 
có 61 người đi phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt kỹ thuật cao Hà Nội với số chi phí 
trên 300 triệu đồng, trong đó có nhiều bệnh nhân thuộc đối tượng được hưởng 
100% chi phí khám, chữa bệnh nhưng vẫn phải nộp thêm bình quân trên 2 triệu 
đồng; đồng thời đây là một trong những nguyên nhân làm gia tăng chi phí khám, 
chữa bệnh đa tuyến đi ngoại tỉnh tăng đột biến, chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 
2018, tổng chi phí đã lên tới trên 21.000 triệu đồng, bằng 189% so với 6 tháng đầu 
năm 2017. 

Để chấn chỉnh việc khám, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn huyện, nhằm 
thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời khắc 
phục tình trạng lãng phí trong việc sử dụng quỹ khám, chữa bệnh BHYT, dành 
nguồn tài chính phục vụ cho việc khám, chữa bệnh cho nhân dân trên địa bàn 
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huyện, UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, các cơ quan chức năng thực 
hiện một số nội dung sau: 

1. Bảo hiểm xã hội huyện 

- Tăng cường kiểm soát chặt chẽ chi phí khám, chữa bệnh BHYT trên hệ 
thống thông tin giám định BHYT. Khi thấy có sự bất thường về chi phí khám, 
chữa bệnh BHYT đa tuyến đi ngoại tỉnh, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện đánh 
giá, phân tích đúng nguyên nhân để tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện và 
UBND các xã, thị trấn:  

+ Tăng cường công tác tuyên truyền về chính sách BHYT, chế độ khám 
chữa bệnh BHYT, khả năng chuyên môn của các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT 
trên địa bàn tỉnh, địa bàn huyện để nhân dân biết, hạn chế việc chuyển đi tuyến 
trên khi chưa cần thiết.  

+ Nắm bắt, đánh giá tình hình khám, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn để 
báo cáo và đề xuất các giải pháp, tham mưu cho UBND huyện trong công tác quản 
lý khám, chữa bệnh nhân đạo. 

+ Tham mưu cho UBND huyện trong việc quản lý nhà nước về khám, chữa 
bệnh BHYT, kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT. 

2. Văn phòng HĐND&UBND huyện 

- Tiếp nhận ý kiến của UBND xã, thị trấn về việc đề nghị xử lý hồ sơ khám, 
chữa bệnh nhân đạo của các cơ sở khám, chữa bệnh; tham khảo ý kiến của BHXH 
huyện, Trung tâm Y tế huyện để tham mưu cho UBND huyện cho ý kiến chỉ đạo 
đối với UBND xã trong việc xử lý hồ sơ đề nghị khám, chữa bệnh nhân đạo.  

- Thường xuyên phối hợp với BHXH huyện, Trung tâm Y tế huyện trong 
việc quản lý, theo dõi tình hình khám, chữa bệnh nhân đạo; phổ biến, tuyên truyền 
cho nhân dân biết chính sách BHYT, khám, chữa bệnh BHYT; khả năng chuyên 
môn của các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn huyện, địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện tốt chức năng tham mưu cho UBND huyện trong việc quản lý 
nhà nước đối với công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân nói chung, khám, chữa 
bệnh nhân đạo nói riêng. 

3. Trung tâm Y tế huyện 

- Có kế hoạch mời các bác sỹ ở các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đang thực 
hiện tốt việc phẫu thuật, điều trị các bệnh về mắt về Trung tâm Y tế huyện để trực 
tiếp phẫu thuật, điều trị mắt cho bệnh nhân là người dân trên địa bàn để người bệnh 
tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại, đồng thời được các bác sỹ tư vấn, kiểm tra 
thường xuyên. 

- Cần khẩn trương lên kế hoạch đào tạo, học tập kinh nghiệm để có thể thực 
hiện được việc phẫu thuật và điều trị các bệnh về mắt, tạo điều kiện thuận lợi và 
hạn chế khó khăn cho nhân dân, tiết kiệm quỹ khám, chữa bệnh BHYT, dành 
nguồn tài chính để phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh tại huyện. 
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 - Thông tin kịp thời về tình hình ứng dụng khoa học, kỹ thuật, các dịch vụ 
kỹ thuật đang được thực hiện của Trung tâm y tế huyện và các cơ sở khám, chữa 
bệnh trên địa bàn huyện, địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn, phòng khám đa khoa khu vực tham 
mưu cho UBND xã, thị trấn quản lý các hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo. 

- Thường xuyên phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, BHXH 
huyện: Tăng cường công tác tuyên truyền về về chính sách BHYT, khám, chữa 
bệnh BHYT; thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, nắm 
bắt tình hình hoạt động khám, chữa bệnh nhân đạo trên địa bàn huyện để tham 
mưu cho UBND huyện trong việc quản lý và chỉ đạo xử lý các vướng mắc phát 
sinh. 

4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

 - Khi có các đơn vị đến liên hệ về việc đề nghị được khám, chữa bệnh nhân 
đạo trên địa bàn xã, thị trấn phải xin ý kiến và được sự chấp thuận của UBND 
huyện mới được ban hành văn bản trả lời các bệnh viện. 

- Thông tin đầy đủ để nhân dân biết, hiện nay việc khám và phẫu thuật, điều 
trị các bệnh về mắt đã được một số cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh, như: 
Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Cao Lộc thực hiện rất hiệu quả. Vì 
vậy, người bệnh đi phẫu thuật, điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh này ngoài 
việc sẽ được hưởng đầy đủ quyền lợi về BHYT, thì vừa không phải đi lại xa, vừa 
không bị thu thêm các khoản khác ngoài chế độ BHYT. 

- Thường xuyên phối hợp với các cơ quan có liên quan như: Văn phòng 
HĐND&UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện, BHXH huyện để tuyên truyền cho 
nhân dân biết về chính sách BHYT, chế độ khám, chữa bệnh BHYT, khả năng 
chuyên môn của các cơ sở khám, chữa bệnh của huyện, của tỉnh. 

Đề nghị UBND các xã, thị trấn và các cơ quan chức năng nghiêm túc thực 
hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, báo cáo UBND huyện (qua 
Văn phòng HĐND&UBND huyện) để chỉ đạo. Giao Văn phòng HĐND&UBND 
huyện tổng hợp, báo cáo UBND huyện về tình hình thực hiện công văn này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Y tế; 
- BHXH tỉnh; 
- TT huyện ủy (b/c); 
- TT HĐND huyện (b/c); 
- CT, PCT UBND huyện; 
- Phòng khám Hà Nội Medic; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 

 
Trần Quốc Phong 
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