BỘ Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 666 /BYT-BH

Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2021

V/v đính chính Điểm b Mục 3 Công văn
số 627/BYT-BH về hướng dẫn thực hiện
một số quy định tại Điều 22 Luật BHYT

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc các Bộ, ngành.
(Sau đây gọi chung là các đơn vị)
Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 627/BYT-BH
về hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật BHYT, trong đó tại
Gạch đầu dòng thứ nhất Điểm b Mục 3 (Mức hưởng và mã hóa dữ liệu, ghi
chép chi phí KCB trong trường hợp người tham gia BHYT tự đi KCB không
đúng tuyến theo quy định tại điểm c khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 22 Luật
BHYT) trang 3 Công văn số 627/BYT-BH đã hướng dẫn:
“b) Đối với trường hợp người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại
trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi
KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến
huyện trong cùng địa bàn tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật BHYT được
xác định là KCB BHYT đúng tuyến và sử dụng thuật ngữ “thông tuyến” để phục
vụ công tác thống kê báo cáo:
- Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB nội trú theo mức hưởng KCB đúng
tuyến;”
Do sơ suất trong quá trình soạn thảo, Bộ Y tế đính chính nội dung của
Gạch đầu dòng thứ nhất Điểm b Mục 3 như sau:
“b) Đối với trường hợp người tham gia BHYT đăng ký KCB ban đầu tại
trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện đi
KCB tại trạm y tế tuyến xã hoặc phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến
huyện trong cùng địa bàn tỉnh quy định tại khoản 4 Điều 22 Luật BHYT được
xác định là KCB BHYT đúng tuyến và sử dụng thuật ngữ “thông tuyến” để phục
vụ công tác thống kê báo cáo:
- Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB nội trú và ngoại trú theo mức
hưởng KCB đúng tuyến;”
Các nội dung khác trong Công văn số 627/BYT-BH được giữ nguyên,
không thay đổi. Nội dung hướng dẫn tại công văn này được áp dụng thực hiện từ
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ngày 01 tháng 01 năm 2021. Đề nghị các đơn vị chủ động phối hợp với cơ quan
BHXH và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện. Nếu có khó khăn,
vướng mắc, báo cáo Bộ Y tế để kịp thời xem xét, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- BHXH Việt Nam (để phối hợp);
- Cục Quản lý KCB, Cục Quản lý
YDCT, Vụ KHTC, Vụ Pháp chế;
- Lưu: VT, BH.
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