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S 4-9/UBND-BHXH
V/v trin khai mt s6 giái pháp tang
clx&ng hiu qua thirc hin cong tác
BHXH, BHYT, BHTN nàm 2019

Dà N&'zg, ngàyl4 tháng 6 nám 2019

KInhgfri:
- Các sâ, ban, ngành, doàn th;
- Báo hiêm xà hi thành phô;
- UBND các qun, huyn.
Nhäm tang cuèng hiu qua thirc hin Quy& djnh s 273 5/QD-UBND ngày
23/5/2017 cUa US' ban nhân dan (UBND) thành phô Dà Näng ban hành Quy chê
phôi hçp thçrc hin pháp 1ut ye bâo hiêm xA hi, bão hiêm y tê, bão hiêm that
nghip trên dja bàn thành phô;
Xét d nghj cüa Bâo him xä hi BHXH) thânh ph Dà Nng tai Th trinh
so 892/TTr-BFIXH ngày 13/6/2019 ye vic "chi dao mt so giái pháp bão dm can
dôi nguôn kinh phI khám, cha bnh báo hiêm y tê nm 2019", lanh dao UBND
thành phô có S' kiên nhu sau:
1. Các s, ban, ngành, UBND các qun, huyn và d nghj các doàn th tip
tçic tp trung triên khai Ké hoach so 7778/KH-UBND ngày 10/10/2018 cüa
UBND thành phô triên khai thirc hin chi tiêu phát triên dôi ttxçmg tham gia
BHXH trên dja bàn thành phô giai doan 20 19-2020 và Cong van so
2297/UBND-SLDTBXJ]( ngày 11/4/2019 cüa UBND thành phô ye vic tang
cithng thirc hin các chi tiêu tham gia BHXH näm 2019.
2. D nghj BHXH thành ph&
- Thng cuông các bin pháp tuyen truyn, ma rng d bao phü bão him y t
(BHYT) nhäm hoàn thành chi tiêu bao phü BHYT theo kê hoach dê ra; cãi cách
chat luçing cong tác giám djnh BHYT thông qua quy trInh ket hçip giám djnh chü
dông va giám djnh din tir trén H thông thông tin giám djnh BHYT; thrc hin
nghiêm tCtc chi dao cüa Thu tuâng Chinh phü ye tin h9c hóa trong giám djnh chi
phi khám chfia bnh (KCB) BHYT; tang cuèng các bin pháp hmng dan ng1.ri
tham gia BHYT dàng kS' KCB ban dâu tai Co s& yte theo dung quy dnh.
- Dinh kS', thông báo chi tit ngun kinh phi KCB BHYT dn Si Y t va các
si KCB BHYT, thông báo nhQng bieu hin bat thumg, lam dçing, triic 1çi qu
KCB BHYT vai Sâ Y tê de phôi h9p xa iS' theo quy djnh; thithng xuyên báo cáo
tInh bIrth thirc hin cong tác BHYT vai các cap thâm quyên dê kjp thñ xü'
iS'
nhtfrig vithng mac, khó khän trong qua trInh thirc hin.
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- Chü dng phi h9p vi So' t và các dan vj lien quan t chirc thirc
hin kê hoch phân bô di,r toán chi phi khám bnh, chüa bnh BHYT nàm 2019
theo Quyêt djnh so 22/QD-TTg ngày 05/4/20 19 cüa Thu tuO'ng ChInh phü ye
vic giao dir toán chi phi khám bnh, chfta bnh BHYT näm 2019.
- D.y mnh cong tác thanh tra, kim tra vic thrc hin chmnh sách, pháp lut
ye BHXH, BHYT, báo hiêm that nghip (BHTN); phôi hçp vi các ca quan chüc
nàng xr 1 ho.c áê xuât xir l' các truông hçip vi pham theo quy djnh; chü trI phôi
hçp vôi Cong an thành phô, S& Lao dng - Thucmg binh và Xà hi, Sâ Y tê,
Thanh tra thành phô và các dun v chirc näng lien quan, djnh k' (hang qu hoc
6 thang) to chic h9p trao dôi thông tin ye tInh hInh vi pham pháp lut BHIXH,
BHYT, BHTN trên dja bàn thành phô dê kjp thai näm bat tInh hmnh và có giái
pháp xir l hoc dê xuât xir l hiu qua.
- Chü trI và phi hcip vi các dcm vj lien quan ràsoát, xem xét, d xut v
vic sOa dOi, bô sung hoc thay the Quyêt djnh so 273 5/QD-UBND ngày
23/5/2017 cüa UBND thành phô ban hành Quy chê phôi hqp thirc hin pháp 1u.t
ye BHIXH, BHYT, BHTN trên dja bàn thành phô phü hcip vi thirc tê phát sinh.
- Tiêp tçic trin khai hiu qua K hoach s 975 3/KH-UBND ,ngày
17/12/2018 cüa UBND thành phô triên khai thirc hin Nghi. quyêt so 27NQ/TW "ye cài cách chInh sách tiên luang dôi vâi can b, cong chuc, viên
chuc, lirc luqng vu trang và ngithi lao dng trong doanh nghip" và Nghj quyêt
so 28-NQ/TW "ye câi cách chInh sách BHXH" cüa Ban Chap hành Trung uung
Dàng (khóa XII).
- Tiêp t1ic thirc hin t& cong tác cài each hành chInh, rut ngn quy trInh,
thu tjc, thai gian tham gia, giài quyêt chê d, chinh sách B}-IXH, BHYT,
BHTN; chü dng chia sé, lien thông d lieu vói các dun vj lien quan trong cong
tác quàn l dôi tucmg tham gia, qun l thu, ng và thirc hin chInh sách; tiêp tic
day manh giao djch din tir và irng diing cong ngh thông tin, tao thun igi cho
nguO'i dan, doanh nghip trong vic tiêp cn tham gia BHXH, BHYT, BHTN.
3. S&Ytê:
- Tang cuông cong tác tham muu v quàn l nhà nuâc trong lThh virc tuyên
truyên, triên khai thrc hin mvc tiêu BHYT toàn dan và các chinh sách BHYT trén
dja bàn thành phô.
- Tang cung cong tác tuyên truyn d6i vó'i các co s& KCB v quail 1, sir
diing nguOn kinh phi KCB BHYT; chi dao các cu s KCB thrc hin nghiêm tue
quy trinh chuyên mon k5 thut bnh vin, huóng dan chân doán và diêu tn, do B
Y te ban hành; có bin pháp lip ch9n, si ding thuôc và v.ttii y tê dam bào chat
luqng diêu trj cho ngui bnh yà phü hçip v&i khà nàng cn dôi cüa Qu5 BHYT.
- Phi hçip, thào 1un, thng nht vói BHXH thành ph giài quy& các khó
khän, vung mac trong qua tninh thçrc hin cong tác KCB BHYT, giám djnh và
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thanh toán chi phi KCB BHYT, trong Cong tác d.0 thu thuc và 4t lily t, không
e xây ra tInh trng thiêu thuôc và vt tu ytê cung cap cho bnh nhân BHYT;
- Tang cuô'ng cOng tác thanh tra, kim tra và phi hçp vi các dcin vj chüc
nàng lien quan kjp thi xi l tInh trng lam ding, triic igi qu9 BHYT theo dung
qui djnh cüa pháp 1ut.
- Chi dao các ca sâ KCB trrc thuc: T chrc thc hin ngun kinh phI
KCB BHYT dixçc phân bô trong näm 2019, không dê xây ra tInh trng lam diving,
trc li qu' BHYT, bâo dam day dü quyên lqi cho ngui tham gia BHYT; thirc
hin kiêm tra thông tuyên trén H thông thông tin giám djnh BHYT và nghiêm ttic
chuyên dQ lieu KCB BHYT len Cong tiêp nh.n d lieu H thông thông tin giám
djnh BHYT ngay sau khi kêt thtc dçit diêu trj; xây d%mg hoc áp dicing phác do
chuãn dê thçrc hin dung quy chê chuyên mon trong KCB; quân 1 so luçit KCB
ngoi tth, ni trü vá thông tuyên qua kiêm tra trên H thông thông tin giám djnh
BHYT, không dê xây ra tInh trng lam ding chInh sách thông tuyên; quàn 1 ye
chi phi bmnh quân luqt KCB ngoti trü, ni trii, chi djnh xét nghim cn lam sang
theo quy djnh; hra ch9n, sr diing thuôc, vt tiry tê, djch vi1 k5' thut báo dam chat
luçing diêu trj cho bnh nhân và ph'ti hçp vOi khá nàng can dôi Qu KCB BHYT;
thirc hin nghiêm tüc vic tao 1p chüng tir din ti:r ye khám bnh, cha bnh
BHYT theo quy djnh cüa pháp lust; cung cap day dü, kjp thi cho ngi..thi lao
dng ho sa, giây t lam can c1r hung các chê d BHXH theo dung quy djnh
cüa pháp 14t.
4. S& Lao dng - Thirang binh vá Xâ hi:
- Chü trI, phi hcip vâi các dan vj lien quan huàng dn các dan vj sir diing
lao dng thirc hin vic thông kê, báo cáo tai nan lao dng, sir Co k5' thu.t gay
m.t an toàn, v sinh lao dng vâ gi:ri Biên bàn diêu tra tai nn lao dng, biên bàn
cuc hQp cOng bO Biên bàn diêu tra tai nan lao dng den các Co quan thâm
quyên theo quy djnh cüa pháp lut.
- Tip tiic chi dao các phông Lao dng - Thu'ang binh và Xâ hi qun,
huyn phôi hçip vi UBND xa, phuing don dOc, 1p danh sách h cn nghèo,
h nông nghip, lam nghip, ngu nghip có muc song trung bInh tham gia
BHYT.
- Phi hçip vi BHXH thành ph và các don vj lien quan trién khai cOng
tác thanh tra lien ngânh theo quy djnh dôi vói các Ca quan, don vj có hành vi vi
pham pháp 1ut ye BHXH, BHYT, BHTN.
5. Si Thông tin và Truyn thông: Ph& hqp, h trçi BHXR thành phé dy
manh cOng tác tuyen truyen ye che d, chinh sách BI-IXH, BHYT, BHTN, thirc
hin cài each hành chinh, lien thông dü lieu phic vi dôi tu'gng tham gia BHXH,
BHYT, BHTN.
6. UBND các qun, huyn:
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- Tang cuing quãn l nhà nuóc trên dja bàn ye thirc hin chInh sách
BHXH, BHYT, BHTN.
- Phi h9p vói BHXFI các cp trin khai các bin pháp tuyên tmyn sâu
rng và hiu qua nhm phát triên dôi tuçlng tham gia BHYT den t.n h gia dInh
theo dja bàn quàn 1.
- Tip tVc vn dng nhân dan tham gia BHXH tr nguyen dat chi tiêu d
ra.
- Chi dao các Trung tam Y t pMi hçp trin khai thirc hin phông, chng
lm dçtng, tric lqi qu BHXH, BHYT.
7. D nghj Uy ban Mt tr.n T quc thành pM, Lien doàn lao dng thành
phô và các doàn the:
- Chü dng tuyên truyn, pM bin và 4n dng hi viên t1r giác tham gia,
chap hành chInh sãch, pháp 1u.t ye BI-IXH, BHYT, BHTN.
- PMi hçip xfr l kjp thii các v v c lien quan dn quyn lçii chInh dáng
cüa ngui lao dng theo quy djnh.I.
Nai nhân:
- Nhu' trén;
- Fl! U, TI' HDND Tp (b/c);
- CT và PCT UBND Tp: L.T.Chinh, T.V.Miên;
- CVP và PVP UBND TP: H.S.Trà;
- VPUB: P.KTITC, P.VHXH;
- Luii VT.
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