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HIỆP HỘI BỆNH VIỆN 

TƯ NHÂN VIỆT NAM 

THÀNH VIÊN UBTW MTTQ 

VIỆT NAM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Số      59 /CV-BVTN 
V/v tăng cường chấn chỉnh, quản 

lý, sử dụng Quỹ BHYT 

Thanh Hoá, ngày  21   tháng  08  năm 2018 

 

       Kính gửi:  

- Bộ Y tế; 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam; 

- Các hội viên Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam. 

 

Ngày 19/8/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành văn bản số 

3021/BHXH-GĐB về việc kiểm tra, xác minh hiện tượng lạm dụng, trục lợi Quỹ 

Bảo hiểm y tế (BHYT), trong đó có nêu hiện tượng thời gian gần đây một số bệnh 

viện chuyên khoa Mắt “lấy danh nghĩa làm từ thiện để gom bệnh nhân, trục lợi 

BHYT và ý kiến của người dân về chất lượng sau phẫu thuật đã được một số cơ 

quan báo chí phản ánh, kèm theo danh sách các cơ sở khám, chữa bệnh (KCB) 

thường xuyên có trên 10 người bệnh cùng nơi cư trú phẫu thuật Phaco trong cùng 

ngày và danh sách bệnh nhân đề nghị thanh toán phẫu thuật Phaco 03 lần trong 

tháng. 

Trên tinh thần chỉ đạo của BHXH Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên 

quan của Chính phủ, Bộ Y tế nhằm nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, sử 

dụng tiết kiệm, hiệu quả Quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, 

Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam có ý kiến như sau:  

1. Quan điểm của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam là không bao che, dung 

túng và kiên quyết bài trừ, đấu tranh với mọi hành vi gian lận, lạm dụng Quỹ BHYT 

tại tất cả cơ sở KCB công lập và ngoài công lập, dẫn đến chi phí khám chữa bệnh 

tăng cao, ảnh hưởng đến quyền lợi của người bệnh, uy tín của ngành y tế và cơ quan 

BHXH.  

2. Đề nghị Bộ Y tế, BHXH Việt Nam tiếp tục chỉ đạo Sở Y tế, BHXH các tỉnh, 

thành trong cả nước tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 

định pháp luật về BHYT, đặc biệt chỉ đạo quyết liệt công tác kiểm tra, xác minh, làm 

rõ “có hay không có” hành vi gian lận, lạm dụng Quỹ BHYT tại một số Bệnh viện 

chuyên khoa Mắt đã được BHXH Việt Nam nêu tại văn bản số 3021/BHXH-GĐB, 

đồng thời sớm công bố kết luận kiểm tra, xác minh, đảm bảo tính công khai, minh 
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bạch trong quản lý và sử dụng quỹ BHYT. Trường hợp cần thiết đề nghị dừng hợp 

đồng KCB BHYT đối với các đơn vị có hành vi vi phạm, giữ vững tính nghiêm 

minh của pháp luật, không phân biệt cơ sở y tế công lập và ngoài công lập. 

3. Đối với các cơ sở KCB BHYT là hội viên Hiệp hội, đề nghị tiếp tục phát huy 

trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm trước Bộ Y tế, cơ quan BHXH trong 

điều hành, sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả Quỹ BHYT, đảm bảo quyền lợi của người 

tham gia BHYT. Thực hiện cập nhật đúng, đầy đủ, kịp thời thông tin về KCB BHYT 

và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định để phục vụ cho công tác giám 

định, thanh quyết toán. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với cơ quan BHXH trong việc 

kiểm tra định kỳ, đột xuất người bệnh BHYT đến KCB ngoại trú và nội trú. Trong 

quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh về Hiệp 

hội để phối hợp xem xét, giải quyết. 

Trên đây là ý kiến, kiến nghị của Hiệp hội Bệnh viện tư nhân Việt Nam về 

tăng cường chấn chỉnh, quản lý, sử dụng Quỹ BHYT. 

Trân trọng cảm ơn! 
    

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- PTTCP Vũ Đức Đam; 

- PTTCP Vương Đình Huệ; 

- VP Chính phủ;                     (để b/c) 

- UBTWMTTQ Việt Nam; 

- Phòng CN&TM Việt Nam; 

- Lưu VP. 

TM. BAN CHẤP HÀNH 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

  Nguyễn Văn Đệ 

Ủy viên UBTW MTTQ Việt Nam 

 


