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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1 022 /BHXH-CSYT Hà Nội, ngày ol tháng 4 năm 2020
V/v đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ 

BHYT khi cơ sở KCB bị cách ly y tế hoặc 
thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.

(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội các tỉnh)

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam nhận được báo cáo 
của BHXH một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xin ý kiến về việc đảm 
bảo quyền lợi cho người có thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) trong thời gian một số cơ 
sở khám, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn bị cách ly y tế 
hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, 
cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc/nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp 
do chủng vi rút SARS-COV-2. Về vấn đề này, BHXH Việt Nam hướng dẫn 
BHXH các tỉnh thực hiện như sau:

1. Phối hợp với Sở Y tế kịp thời hướng dẫn việc tổ chức KCB BHYT ban
đầu và chuyển tuyến KCB BHYT khi có cơ sở KCB BHYT trên địa bàn bị cách 
ly y tế hoặc được cấp có thẩm quyền phê duyệt thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, 
sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều trị các trường hợp mắc/nghi mắc bệnh viêm 
đường hô hấp do chủng vi rút SARS-COV-2. Trường hợp các cơ sở KCB nêu 
trên là bệnh viện tuyến Trung ương hoặc tuyến tỉnh, người có thẻ BHYT đăng ký 
KCB ban đầu tại các cơ sở đó được lựa chọn KCB tại các cơ sở KCB tuyến tương 
đương hoặc cơ sở KCB tuyến thấp hơn tuyến đăng ký KCB ban đầu trên cùng địa 
bàn tỉnh và được quỹ BHYT thanh toán chi phí như KCB đúng tuyến.

2. Người bệnh BHYT đang trong thời gian cách ly tại các cơ sở y tế nêu 
trên mà mắc các bệnh khác phải khám và điều trị hoặc đang điều trị bệnh khác mà 
bị áp dụng biện pháp cách ly y tế do cơ sở KCB bị cách ly y tế: được quỹ BHYT 
thanh toán chi phí KCB theo hướng dẫn tại Công văn số 505/BYT-BH ngày 
06/02/2020 kể từ ngày cơ sở KCB có quyết định của cấp có thẩm quyền về việc 
cách ly y tế hoặc thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều 
trị các trường hợp mắc/nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng vi rút 
SARS-COV-2.



3. Đề nghị cơ sở KCB BHYT bị cách ly y tế hoặc được cấp có thẩm 
quyền phê duyệt thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, sàng lọc, cấp cứu, cách ly, điều 
trị các trường hợp mắc/nghi mắc bệnh viêm đường hô hấp do chủng vi rút 
SARS-COV-2 cập nhật dữ liệu chi phí KCB BHYT lên cổng Tiếp nhận dữ liệu 
Hệ thống Thông tin giám định BHYT ngay sau khi người bệnh xuất viện theo 
đúng các quy định hiện hành để phục vụ công tác giám định, thanh toán chi phí 
KCB BHYT.

Đe nghị BHXH các tỉnh thực hiện theo hướng dẫn trên, nếu có vướng mắc 
kịp thời báo cáo về BHXH Việt Nam để được xem xét giải quyếtc/f/^L-

Nơi nhận:
-  Như trên;
- PTTg Vũ Đức Đam
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 
chống dịch Covid-19
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Y tế, Bộ Tài Chính
- Tổng Giám đốc 
-Các Phó Tổng
- Các đơn vị: GĐB, DVT, 
TCKT, TTKT, KTNB;
-Lưu: VT, CSYT(3b).

(để b/c);
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