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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 trực thuộc các 

Bộ, ngành 

(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị) 

  

Thực hiện Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2015 của Chính phủ về Chính 

phủ điện tử và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại các Công văn số 

8933/VPCP-KGVX ngày 29/10/2015, Công văn số 1710/VPCP-KGVX ngày 

16/3/2016 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện tin học hóa trong khám, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT); để đồng bộ việc kết nối, liên thông dữ liệu giữa 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh với hệ thống dữ liệu tập trung của Bộ Y tế phục vụ 

công tác quản lý Nhà nước và hệ thống giám định thanh toán BHYT của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam trước ngày 30/6/2016, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị chỉ 

đạo, triển khai thực hiện ngay một số việc sau: 

1. Chuẩn hóa danh Mục sử dụng tại đơn vị theo Danh Mục dùng chung của Bộ Y 

tế ban hành kèm theo Quyết định số 5084/QĐ-BYT ngày 30/11/2015 và Quyết 

định số 1122/QĐ-BYT ngày 31/3/2016; cập nhật danh Mục này vào phần mềm 

quản lý khám chữa bệnh (HIS) và phối hợp với doanh nghiệp đang cung cấp phần 

mềm HIS thực hiện trích xuất đầu ra dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT đầy đủ các 

chỉ tiêu của Bảng 1, Bảng 2, Bảng 3 ban hành kèm theo Công văn số 9324/BYT-

BH ngày 30/11/2015 của Bộ Y tế. Trường hợp phần mềm HIS không đáp ứng 

được yêu cầu thì chủ động nâng cấp hoặc thay thế phần mềm HIS để đảm bảo tiến 

độ. Nội dung này hoàn thành trước ngày 21/6/2016. 



2. Thực hiện chuyển đầu ra dữ liệu khám, chữa bệnh lên Cổng dữ liệu y tế của Bộ 

Y tế tại địa chỉ: http://congdulieuyte.vn để phục vụ chức năng quản lý nhà nước về 

lĩnh vực y tế trước ngày 30/6/2016 (Xem tài liệu hướng dẫn liên thông trực tiếp tại 

địa chỉ nêu trên). 

Đồng thời, thực hiện chuyển đầu ra dữ liệu yêu cầu thanh toán BHYT lên Cổng 

tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám định BHYT theo quy định của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam tại Quyết định số 324/QĐ-BHXH ngày 02/3/2016 trước ngày 

30/6/2016. 

3. Về cơ sở hạ tầng, đường truyền kết nối: Để đảm bảo tính ổn định của hệ thống, 

không gây xáo trộn, tránh đầu tư dàn trải, trùng lắp, lãng phí nguồn lực và không 

ảnh hưởng đến công tác tin học hóa đang triển khai tại các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh, đề nghị Thủ trưởng các đơn vị: 

- Tiếp tục duy trì, sử dụng hạ tầng viễn thông sẵn có tại đơn vị (đường truyền 

Internet, máy tính...) trên cơ sở đáp ứng đúng, đầy đủ các chỉ đạo, hướng dẫn, yêu 

cầu của Bộ Y tế phục vụ công tác quản lý nhà nước về khám chữa bệnh tại mỗi 

tỉnh và trên toàn quốc, đồng thời kết nối, liên thông dữ liệu giữa cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh với Bộ Y tế và cơ quan Bảo hiểm xã hội. Trường hợp cơ sở hạ tầng viễn 

thông không đáp ứng được yêu cầu, đề nghị các đơn vị khẩn trương rà soát, nâng 

cấp để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ được giao. 

- Khẩn trương gửi Kế hoạch triển khai ứng dụng CNTT năm 2016 về Bộ Y tế theo 

yêu cầu tại Công văn số 677/BYT-BH ngày 01/02/2016 (danh sách các tỉnh chưa 

gửi Kế hoạch tại Phụ lục 1) và thực hiện khảo sát CNTT theo hướng dẫn tại các 

Công văn số 257/BYT-BH và 258/BYT-BH ngày 15/01/2016 (danh sách các đơn 

vị chưa thực hiện khảo sát CNTT tại Phụ lục 2). 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, các đơn vị kịp thời phản ánh các khó khăn, 

vướng mắc về Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Bộ Y tế 

(Vụ Bảo hiểm y tế) để được hướng dẫn giải quyết./. 
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