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Số:           /BYT-BH 
V/v hướng dẫn thực hiện dữ liệu 
đầu ra thực hiện Thông tư số 

04/2021/TT-BYT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2021 

HOẢ TỐC 
 
          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 29 tháng 4 năm 2021, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 
04/2021/TT-BYT hướng dẫn thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) 
bảo hiểm y tế (BHYT) theo định suất, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 
năm 2021. 

Để thống nhất trong việc triển khai phương thức thanh toán theo định 
suất, sau khi trao đổi thống nhất với Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ Y tế hướng 
dẫn bổ sung một số nội dung liên quan đến chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra 
ban hành kèm theo Quyết định số 4210/QĐ-BYT ngày 20 tháng 9 năm 2017 của 
Bộ trưởng Bộ Y tế (Chi tiết tại Phụ lục 01) và hướng dẫn thực hiện Bảng kê chi 
phí KCB ban hành kèm theo Quyết định số 6556/QĐ-BYT ngày 30 tháng 10 
năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế (Chi tiết tại Phụ lục 02). Các cơ sở KCB triển 
khai phương thức thanh toán theo định suất vẫn thực hiện việc trích chuyển dữ 
liệu điện tử chi phí KCB BHYT lên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin 
giám định BHYT của cơ quan bảo hiểm xã hội theo đúng quy định tại Điều 6, 
Điều 7 Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế.  

Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị nghiên cứu, triển khai tổ chức thực 
hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 4210/QĐ-BYT, Quyết định số 
6556/QĐ-BYT, Thông tư số 48/2017/TT-BYT và hướng dẫn tại Công văn này. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 
các đơn vị tổng hợp, kịp thời phản ánh về Bộ Y tế (qua Vụ Bảo hiểm y tế) để 
được xem xét, giải quyết./. 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BT. Nguyễn Thanh Long (để b/c); 
- BHXH Việt Nam (để phối hợp); 
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Các Vụ/Cục: CNTT, KCB, KHTC;  
- Lưu: VT, BH. 

KT. BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG 
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Trần Văn Thuấn 
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