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Số: 8383/SYT-NVY
V/v báo cáo kết quả thực hiện
Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày
08 tháng 7 năm 2022

Cần Thơ, ngày 25 tháng 11 năm 2022

Kính gửi:
- Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Ủy ban nhân dân thành phố.

Thực hiện Công văn số 409/VP ngày 09 tháng 11 năm 2022 của Văn phòng
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân về việc đề nghị gửi báo cáo thực
hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân
dân thành phố.
Sở Y tế báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08
tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về lĩnh vực y tế như sau:
1. Về việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế tại
các cơ sở y tế công lập
1.1. Thuốc:
- Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung cấp địa phương (theo danh mục 129 mặt
hàng thuốc) Căn cứ theo Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm
2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc giao Sở Y tế là Đơn vị mua
sắm thuốc tập trung cấp địa phương: đã có kết quả lựa chọn nhà thầu ngày
09/5/2022.
- Đấu thầu mua sắm tại các cơ sở y tế trực thuộc (Căn cứ theo Quyết định số
1847/QĐ-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần
Thơ về việc giao Sở Y tế là Đơn vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương; Căn
cứ Công văn số 3556/UBND-XDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân
dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc trên địa
bàn thành phố Cần Thơ): Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt Kế hoạch lựa
chọn nhà thầu cho 21/21 cơ sở, trong đó: có 21/21 bệnh viện có kết quả thầu thuốc
phục vụ tại đơn vị. Ngoài ra, để đáp ứng kịp thời việc cung ứng thuốc, Ủy ban nhân
dân thành phố đã phê duyệt Kế hoạch mua sắm trực tiếp cho 03 cơ sở KCB là
BVĐKTP, Bệnh viện Ung Bướu và BV Huyết học-Truyền máu trong thời gian chờ
kết quả thầu năm 2022.
1.2. Hóa chất- vật tư y tế
- Sở Y tế tổ chức đấu thầu tập trung hóa chất – vật tư thông thường: đã có
kết quả lựa chọn nhà thầu ngày 17/6/2022.
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- Đấu thầu mua sắm tại các cơ sở y tế (hóa chất – vật tư y tế đăng ký là trang
thiết bị): Sở Y tế đã có nhiều văn bản báo cáo và trình xin chủ trương từ ngày
26/01/2022, đến ngày 04/8/2022 Ủy ban nhân dân thành phố có Công văn số
3043/UBND-XDĐT về việc phân công đơn vị thẩm định dự toán và kế hoạch lựa
chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế.
Để kịp thời cung ứng đầy đủ hóa chất – vật tư y tế đăng ký là trang thiết bị y tế. Sở
Y tế đã có công văn số 4823/SYT-NVD ngày 17/6/2022 trình UBNDTP xin chủ
trương mua sắm trực tiếp trang thiết bị (hóa chất-vật tư) trong tình thế cấp bách
cho các cơ sở KCB trên địa bàn, đến ngày 04/8/2022 Ủy ban nhân dân thành phố
có Công văn số 3042/UBND-XDĐT và đến ngày 28/10/2022 Ủy ban nhân dân
thành phố có thông báo kết luận số 307/TB-VPUB thống nhất chủ trương cho phép
mua sắm trực tiếp trang thiết bị y tế bổ sung năm 2022 trong thời gian chờ tổ chức
đấu thầu rộng rãi theo qui định. Hiện tại các đơn vị đang thực hiện qui trình thủ tục
để mua sắm trang thiết bị theo qui định (đang trình Ủy ban nhân dân thành phố phê
duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu).
1.3. Nguyên nhân
- Lượng bệnh nhân từ các nơi đổ về Cần Thơ khám chữa bệnh tăng đột biến
kể từ khi thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của
Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19” làm ảnh hưởng đến kế hoạch dự trù, mua sắm thuốc của
đơn vị.
- Tâm lý sợ sai, sợ thanh tra, kiểm tra nên các đơn vị không dám đấu thầu
mua sắm; hoặc tỏ ra lúng túng, ngại thực hiện. Trong khi đó, Sở Y tế đã cùng với
Ủy ban nhân dân thành phố phân cấp, thẩm quyền mua sắm, các đơn vị được quyền
tự chủ, tự chịu trách nhiệm.
- Một số doanh nghiệp, nhà cung cấp e ngại cung ứng hàng hóa cho các đơn
vị công, do giá chưa hợp lý, thủ tục đấu thầu và thanh toán phức tạp, số lượng dự
trù ít và giá trị thấp.
- Việc chậm thầu còn do một số giấy đăng ký thuốc hết hạn, việc đấu thầu
tập trung cấp quốc gia chậm có kết quả và kết quả không đầy đủ theo danh mục,
khiến bệnh viện phải sử dụng hết lượng dự trữ và tự mua, dẫn tới không chủ động
được số lượng và thời gian mua.
- Luật pháp y tế không rõ ràng, nhất là việc mua sắm trang thiết bị (Hóa chất
– vật tư).
Trước tình hình trên, Sở Y tế cũng có văn bản chỉ đạo các cơ sở y tế trực
thuộc (tại Công văn số 5903/SYT-YDQLHN ngày 10/11/2021, Công văn số
4502/SYT-NVD ngày 31/5/2022, Công văn số 6025/SYT-NVD ngày 04/7/2022,
Công văn số 7234/SYT-NVD ngày 22/9/2022, Công văn số 6981/SYT-NVD ngày
07/9/2022) về việc đảm bảo việc cung ứng thuốc, hóa chất-vật tư y tế nhằm cung
ứng kịp thời nhu cầu điều trị. Trong đó, nêu rõ quá trình thực hiện mua sắm dẫn
đến chậm trễ, tiêu cực trong phục vụ điều trị, thủ trưởng các đơn vị chịu trách
nhiệm hoàn toàn trước pháp luật.
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2. Về tháo gỡ những vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chi phí
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các cơ sở khám, chữa bệnh
- Về thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021:
tính đến thời điểm 25/11/2022, Bảo hiểm xã hội thành phố đã hoàn thành số liệu
giám định chấp nhận thanh toán năm 2021 toàn thành phố.
Việc quyết toán và tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm
2021, thực hiện đúng theo quy định tại điều 32 Luật BHYT, cụ thể:
+ Tổng chi phí đề nghị thanh toán: 1.694.624,77 triệu đồng;
+ Tổng chi phí đã giám định, chấp nhận thanh toán: 1.682.589 triệu đồng.
- Về thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2022:
+ Bảo hiểm xã hội thành phố đã tạm ứng 4 quý năm 2022 cho các cơ sở KCB
đầy đủ và kịp thời theo quy định, với tổng số tiền là 1.447623 triệu đồng.
+ Chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phát sinh tại các cơ sở khám chữa
bệnh đề nghị thanh toán BHYT 6 tháng đầu năm là: 955.548,79 triệu đồng. Do tiến
độ quyết toán năm 2021 chậm nên trong tháng 11 năm 2022 mới tiến hành thanh
quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế quý I, II năm 2022, Bảo hiểm xã
hội đôn đốc cơ sở khám, chữa bệnh khẩn trương gửi hồ sơ thanh quyết toán (mẫu
C82-HD) sang cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố để thanh quyết toán kịp thời.
+ Bảo hiểm xã hội đang tiến hành giám định và thanh quyết toán chi phí
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế quý III năm 2022 theo quy định.
* Vướng mắc trong thanh toán, quyết toán chi phí khám chữa bệnh bảo
hiểm y tế
- Quyết toán năm 2021 chậm là do chờ Bộ Y tế ban hành hướng dẫn tính
tổng mức thanh toán theo quy định tại khoản 4, điều 24, Nghị định số
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn
biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Đến ngày 05/11/2022 mới
được Chính phủ ban hành Nghị quyết số 144/NQ-CP cho phép thanh quyết toán
chi phí KCB BHYT năm 2021 bằng chi phí KCB BHYT theo báo cáo quyết toán
năm của cơ sở KCB sau khi đã được cơ quan BHXH giám định.
- Phương pháp vô cảm gây tê chưa được quy định giá. Do đó, Bảo hiểm xã
hội thực hiện theo Công văn số 1163/BHXH-CSYT, đã tạm thời chưa thanh toán
lại chi phí thuốc mê của các dịch vụ kỹ thuật này.
* Kiến nghị
- Bộ Y tế Ban hành hướng dẫn việc thanh toán đối với các phẫu thuật sử
dụng phương pháp vô cảm gây tê; đồng thời xây dựng lại cơ cấu giá dịch vụ kĩ
thuật thay thế cho Thông tư số 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019, bổ sung đầy đủ
các thành phần cấu thành giá dịch vụ kĩ thuật hiện nay chưa có như sửa chữa lớn
tài sản cố định, khấu hao tài sản, chi phí đào tạo, nghiên cứu khoa học; đồng thời
bổ sung thêm chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp, chi phí công nghệ thông tin.
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- Bộ Y tế sớm trình Chính Phủ ban hành Nghị định sửa đổi Nghị định số
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 liên quan đến việc tính Tổng mức thanh toán
chi phí KCB BHYT đảm bảo tính đúng, tính đủ.
Trên đây là báo cáo thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 08 tháng
7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về lĩnh vực y tế ./.
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