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A. MỤC ĐÍCH Ý NGHĨA 

Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn giám định viên hiểu và sử dụng được Cổng 

Tiếp nhận BHYT quốc gia . 

B. ĐĂNG NHẬP 

1. Mục đích ý nghĩa 

Đăng nhập vào phần mềm giám định bảo hiểm y tế. 

2. Đối tượng sử dụng 

Giám định viên bảo hiểm, chuyên viên IT 

3. Giao diện đăng nhập 

Vào link :  http://giamdinh.baohiemxahoi.gov.vn/ 

 

4. Thao tác 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tài khoản>  Tài khoản người dùng 

<Mật khẩu>  Mật khẩu người dùng  

<Đăng nhập> Thực hiện đăng nhập theo tài khoản được cấp 

 

  

http://daotao.gdbhxh.vn/
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Vào link :  http://giamdinh.baohiemxahoi.gov.vn/ 

 Nhập tài khoản người dùng được cấp 

 Nhập mật khẩu 

 Chọn đăng nhập->Đăng nhập thành công vào phần mềm. 

5. Giao diện hệ thống 

Sau khi đăng nhập hệ thống có giao diện tổng thể như hình dưới: 

 

Giao diện hệ thống gồm 3 vùng chính : 

Vùng 01: Bao gồm các chức năng của hệ thống : Quản lý công việc, Giám định, Thống kê, 

Báo cáo, Danh mục, Quản trị hệ thống, Trợ giúp, Tài khoản. 

Vùng 02: Bao gồm thông tin tài khoản và thông tin phiên làm việc 

 Thông tin tài khoản: Tên tài khoản 

 Thông tin phiên làm việc: CSKCB – Tên cơ sở khám chữa bệnh 

 Thời gian – Hệ thống mặc định thông tin thời gian này xuyên suốt khắp các vùng tìm 

kiếm trong các chức năng như tìm kiếm danh sách hồ sơ, danh mục…trong cùng 1 

khoảng thời gian nào đó. 

Vùng 03: Thông tin chung hệ thống như Biểu đồ số liệu chi phí thanh toán.. 

  

http://demo.gdbhxh.vn/
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C. LUỒNG QUY TRÌNH  

I. GIÁM ĐỊNH DANH MỤC 

1. Giám định danh mục tỉnh 

1.1. Mục đích 

Giám định danh mục thầu tỉnh , lấy kết quả giám định làm danh mục thầu cho các cơ sở trong 

tỉnh.  

1.2. Đối tượng sử dụng 

Giám định viên của tỉnh. 

1.3. Giám định danh mục thuốc thầu 

Phần 1: Tạo gói thầu 

Bước 1: Vào menu/danh mục/Danh mục tại tỉnh/Danh mục kết quả trúng thầu thuốc tỉnh 

 

Màn hình giao diện hiển thị như sau: 
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Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Đơn Vị>  Chọn đơn vị bảo hiểm xã hội ( cấp tỉnh) 

<Tìm kiếm>  Tìm kiếm gói thầu trong danh sách các gói thầu của tỉnh 

 

Xuất excel danh sách 

  

Thêm gói thầu tỉnh mới 

<Kết quả giám định> Xem và sửa gói thầu tại danh sách. 

Bước 2: Chọn biểu tượng  trên màn hình để tạo gói thầu mới 

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tỉnh>  Chọn đơn vị bảo hiểm xã hội ( cấp tỉnh) 

<Loại>  Chọn loại thuốc của gói thấu ( tần dước , phóng xạ, 

YHCT…) 

<Quyết định thầu > Tên của quyết định thầu 

<Năm>  Năm đưa ra gói thầu 

<Công bố - hết hạn > Thời gian công bố và thời gian hết hạn của gói thầu 

 

Lưu dữ liệu sau khi hoàn tất các thông tin bắt buộc 

  

Trở về màn hình danh sách 
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Thêm file đính kèm của quyết định thầu (  file định dạng xls 

hoặc xlsx theo mẫu trong mục tài liệu mẫu) 

 

Lưu file đánh kèm sau khi tải lên 

Bước 3: Điền đủ các thông tin bắt buộc trên màn hình rồi ấn  

 

Sau khi ấn  , nút  sẽ được active  

 

Bước 4: Chọn nút  để thêm file đính kèm 

 

Sau khi chọn file đính kèm ấn nút lưu trên màn hình  
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Màn hình sẽ được xử lý và hiển thị thông báo như sau: 

 

Những bản ghi thiếu những thông tin bắt buộc sẽ được thông báo và hiển thị danh sách trên 

màn hình sau khi tắt bảng thông báo trên  

 

Với những bản ghi thiếu thông tin này , ta có thể sửa trực tiếp hoặc xóa bằng cách ấn chuột 

phải vào những dòng màu hồng ( báo thiếu thông tin bắt buộc) 
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+ Trong trường hợp chọn sửa , màn hình sẽ hiển thị như sau 

 

 Lúc này ta thực hiện gõ thêm đường dùng rồi chọn   

 + Trong trường hợp chọn , bản ghi đó sẽ bị xóa khỏi danh sách. 

 + Trong trường hợp cần thiết , chọn chức năng xuất excel để xuất ra tất cả những 

bản ghi bị  thiếu thông tin 

Sau khi xử lý xong tất cả những bản ghi thiếu thông tin , màn hình sẽ hiển thị như sau: 
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Bước 5 : Chọn để hoàn tất việc thêm file đính kèm của quyết định thầu. 

 

Trong trường hợp cần thiết , chọn chức năng  để xóa tất cả những bản ghi trong lần 

nhập file đính kèm hoặc  để thêm file đính kèm khác.  
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Phần 2: Ánh xạ danh mục thuốc thầu 

Sau khi thêm quyết định thầu đã bao gồm file đính kèm danh mục thuốc thầu , ta thực hiện 

tiếp tục quy trình: 

Bước 1: Trên menu chọn Giám định / Giám định danh mục/ Giám định danh mục tỉnh 

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Mô tả các thành phần trên giao diện: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Đơn Vị>  Chọn đơn vị bảo hiểm xã hội ( cấp tỉnh) 

<Danh mục> Danh mục tỉnh bao gồm danh mục thuốc trúng thầu, danh 

mục khung giá DVKT tại tỉnh, và danh mục VTYT tại tỉnh  

<Quyết định >  Chọn gói thầu bằng cách tìm kiếm theo tên quyết định thầu 

<Kết quả giám định> Các kết quả giám định danh mục tại tỉnh 

 

Thực hiện tìm kiếm theo các tiêu chí 

 

Duyệt danh mục đưa vào áp dụng 

 

Hủy duyệt danh mục 

 

Xuất dữ liệu ra file excel  

 

Thực hiện ánh xạ danh mục thầu tỉnh được chọn 
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Bước 2: Chọn quyết định thầu được tạo ở phần I rồi ấn  

Màn hình sẽ hiển thị danh sách kết quả giám định danh mục của gói thầu đã chọn: 

 

Tại đây ta chọn  để thực hiện ánh xạ gói thầu này , màn hình sẽ hiển thị như sau : 

 

 

Lúc này để dễ thực hiện thao tác , ta chọn các mục như hình dưới rồi ấn  
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Danh mục thuốc thầu đưa vào đã được xử lý qua các quy tắc ngầm và được ánh xạ tự động 

một phần. Cụ thể như sau : 

TH1: Có  tại cột AX ( Đã được AX tự động- chính xác đường dùng và hoạt chất 

với thuốc trong thông tư 40).  

Sau khi ánh xạ tự động sẽ thực hiện giám định tự động những trường còn lại nếu đúng 

thì cột KQ sẽ hiển thị trạng thái  ( tự động được duyệt và hiển thị trên danh sách chờ 

áp dụng), nếu không chính xác thì cột KQ sẽ hiển thị   cùng tooltips cảnh báo những 

trường bị sai với thuốc trong thông tư 40. 

TH2: Không có ( Không được AX tự động do không chính xác đường dùng và 

hoạt chất)  

Lưu ý : Màn hình bên trái là màn hình danh mục thuốc thầu tỉnh ta vừa đưa lên , màn hình 

bên tay phải là danh mục thuốc trong thông tư 40 ( ở đây ta AX thuốc tân dược nên chọn 

danh mục thuốc theo thông tư 40). 

Bước 3: Thực hiện ánh xạ chủ động những thuốc chưa được AX tự động 

Đầu tiền ta chọn loại thuốc chưa được AX bằng cách click vào dòng thuốc đó ( màn 

hình bên tay trái, màn hình bên tay phải sẽ tìm kiếm cho ta những thuốc có hoạt chất gần 

giống thuốc ta cần AX. Lúc này giám định viên cần đối chiếu 2 loại thuốc để quyết định xem 

có ánh xạ loại thuốc này không. Nếu có ta click vào ô tích ( số 2 ở hình dưới) , rồi chọn thao 

tác số 3 để thực hiện ánh xạ. 

 

 



18 

 

 
Nếu thành công , màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 
Lúc này , thuốc đơn chất ( hoặc đa chất có trong 40) sẽ được ánh xạ và điền mã GD là 40.xxx 

với xxx là số thứ tự của thuốc (đúng theo thông tư 908) 

 
Trong trường hợp tìm kiếm tự động không ra được kết quả tại màn hình trong danh 

mục dùng chung , hoặc kết quả sai: 
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 Ta sử lý như sau: tại mục tìm kiếm của danh mục phía bên phải , xóa bớt một số ký 

tự trên ô tìm kiếm rồi nhấn  , 

 
 Ví dụ sau khi xóa và chọn tìm kiếm , màn hình hiển thị như sau: 

 
Lúc này ta thực hiện thao tác chọn thuốc và ánh xạ như bình thường. 

 Trong trường hợp ta cần ánh xạ thuốc đa chất không có trong danh mục bên tay phải, 

ta sẽ tìm kiếm nhiều thuốc đơn chất ghép lại với nhau để có thể ánh xạ thuốc đa chất đó. Sau 

khi chọn tất cả và ánh xạ thành công , thuốc đa chất cần ánh xạ sẽ có Mã GĐ có dạng 

40.xxx+yyy+zzz… với xxx , yyy,zzz… là số thứ tự hoạt chất của thuốc trong 40( đúng theo 

QĐ 908). Ví dụ như sau: 

 
Sau khi ánh xạ, Mã GĐ của thuốc được ánh xạ sẽ được gán bằng các số thứ tự của các đơn 

chất ( chứ không phải là stt của thuốc như các trường hợp trên) 
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Bước 4: Thực hiện các thao tác trên thanh công cụ  

 

: sử dụng khi muốn hủy ánh xạ mới những thuốc đã ánh xạ. Chọn Mã 

GĐ của thuốc cần hủy rồi ấn nút . 

 : sử dụng để đánh dấu những thuốc đã được giám định viên xem xét nhưng 

không đồng ý duyệt ( như 1 cảnh báo để lần sau không cần xem xét thuốc đó nữa). Chọn 

thuốc cần từ chối rồi chọn nút . Thuốc đó sẽ được hiển thị cảnh báo  tại cột 

KQ. Cụ thể như hình dưới : 

 

  : Sử dụng sau khi đã ánh xạ thuốc và chấp nhận thuốc đó được đưa vào danh 

sách thuốc thầu chờ Áp Dụng. Sau khi duyệt , thuốc đó sẽ thay đổi trạng thái tại tại cột KQ 
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Bước 5: Thực hiện áp dụng cho những thuốc đã được duyệt 

 Ta quay lại màn hình ở bước 1 bằng cách chọn giám định/giám định danh mục/giám 

định danh mục tỉnh.  

 

 Tìm quyết định thầu rồi  để hiển thị màn hình danh sách thuốc của gói thầu đã 

chọn. 

 

 Tại danh sách này, những thuốc ở TT  ( chấp nhận kết quả giám định) sẽ được 

hiện ô trống để tích chọn . 

 Để Áp Dụng những thuốc này vào danh mục , tích chọn vào ô trống rồi chọn : 
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 Ta có thể thực hiện tìm kiếm bằng bộ lọc <KQGD> : Chấp nhận rồi áp dụng : 

 
Những thuốc đã được áp dụng sẽ được hiển thị trạng thái tại cột HL ( hiệu lực) tại 

bảng này: 

  

 Để hủy áp dụng , tích chọn mục cần hủy rồi chọn . 

 

Như vậy ta đã thực hiện xong toàn bộ quy trình giám định danh mục thuốc thầu 

tỉnh. 
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1.4. Giám định danh mục vật tư thầu 

Phần 1: Tạo gói thầu 

Bước 1: Vào menu/Danh mục/Danh mục tại tỉnh/Danh mục kết quả trúng thầu vật tư tỉnh 

 
Màn hình giao diện hiển thị như sau: 

 
Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Đơn Vị>  Chọn đơn vị bảo hiểm xã hội ( cấp tỉnh) 

<Tìm kiếm>  Tìm kiếm gói thầu trong danh sách các gói thầu của tỉnh 

 

Xuất excel danh sách 

  

Thêm gói thầu tỉnh mới 

<Kết quả giám định> Xem và sửa gói thầu tại danh sách. 

 

Bước 2: Chọn biểu tượng  trên màn hình để tạo gói thầu mới 

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 
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Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tỉnh>  Chọn đơn vị bảo hiểm xã hội ( cấp tỉnh) 

<Loại>  Chọn loại vật tư của gói thấu 

<Quyết định thầu > Tên của quyết định thầu 

<Năm>  Năm đưa ra gói thầu 

<Công bố - hết hạn > Thời gian công bố và thời gian hết hạn của gói thầu 

 

Lưu dữ liệu sau khi hoàn tất các thông tin bắt buộc 

  

Trở về màn hình danh sách 

 
Thêm file đính kèm của quyết định thầu (  file định dạng xls 

hoặc xlsx theo mẫu trong mục tài liệu mẫu) 

 

Lưu file đính kèm sau khi tải lên 

Bước 3: Điền đủ các thông tin bắt buộc trên màn hình rồi ấn  

 

Sau khi ấn  , nút  sẽ được active  
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Bước 4: Chọn nút  để thêm file đính kèm đúng như Template mẫu vật tư 

thầu 

 
Sau khi chọn file đính kèm ấn nút lưu trên màn hình  

 
Màn hình sẽ được xử lý ánh xạ và giám định tự động và hiển thị thông báo như sau: 

 

Những bản ghi thiếu những thông tin bắt buộc(trong temp mẫu có ghi chú những trường 

bắt buộc) sẽ được thông báo và hiển thị danh sách trên màn hình sau khi tắt bảng thông báo 

trên  
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Với những bản ghi thiếu thông tin này , ta có thể sửa trực tiếp hoặc xóa bằng cách ấn chuột 

phải vào những dòng màu hồng ( báo thiếu thông tin bắt buộc) 

 

 + Trong trường hợp chọn sửa , màn hình sẽ hiển thị như sau 

 

 Lúc này ta thực hiện gõ thêm đường dùng rồi chọn   

 + Trong trường hợp chọn , bản ghi đó sẽ bị xóa khỏi danh sách. 

 + Trong trường hợp cần thiết , chọn chức năng xuất excel để xuất ra tất cả những 

bản ghi bị   thiếu thông tin 

Sau khi xử lý xong tất cả những bản ghi thiếu thông tin  , màn hình sẽ hiển thị như sau 
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Bước 5 : Chọn để hoàn tất việc thêm file đính kèm của quyết định thầu. 

 

Trong trường hợp cần thiết , chọn chức năng  để xóa tất cả những bản ghi trong lần 

nhập file đính kèm hoặc  để thêm file đính kèm khác.  
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Phần 2: Ánh xạ danh mục vật tư thầu 

Sau khi thêm quyết định thầu đã bao gồm file đính kèm danh mục vật tư thầu , ta thực hiện 

tiếp tục quy trình: 

Bước 1: Trên menu chọn Giám định / Giám định danh mục/ Giám định danh mục tỉnh 

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Mô tả các thành phần trên giao diện: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Đơn Vị>  Chọn đơn vị bảo hiểm xã hội ( cấp tỉnh) 

<Danh mục> Danh mục tỉnh bao gồm danh mục thuốc trúng thầu, danh 

mục khung giá DVKT tại tỉnh, và danh mục VTYT tại tỉnh  

<Quyết định >  Chọn gói thầu bằng cách tìm kiếm theo tên quyết định thầu 

<Kết quả giám định> Các kết quả giám định danh mục tại tỉnh 

 

Thực hiện tìm kiếm theo các tiêu chí 

 

Duyệt danh mục đưa vào áp dụng 

 

Hủy duyệt danh mục 

 

Xuất dữ liệu ra file excel  

 

Thực hiện ánh xạ danh mục thầu tỉnh được chọn 
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Bước 2: Chọn quyết định thầu được tạo ở phần I rồi ấn  

Màn hình sẽ hiển thị danh sách kết quả giám định danh mục của gói thầu đã chọn 

 

Tại đây ta chọn  để thực hiện ánh xạ gói thầu này , màn hình chỉ hiển thị dữ liệu của 

gói thầu  sẽ hiển thị như sau : 

 

 

Lúc này để dễ thực hiện thao tác , ta chọn các mục như hình dưới rồi ấn  
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Lúc này danh mục vật tư thầu đưa vào đã được xử lý qua các quy tắc ngầm và được ánh xạ 

tự động một phần. Cụ thể như sau : 

TH1: Có  tại cột AX ( Đã được AX tự động - chính xác mã nhóm và tên hoặc 

mã nhóm và tên nhóm với vật tư trong thông tư 27). 

Sau khi ánh xạ tự động sẽ chạy giám định tự động theo các quy tắc giám định những 

trường còn lại: 

-  nếu đúng thì cột KQ sẽ hiển trên danh sách chờ áp dụng) thì trạng thái  ( tự 

động được duyệt và hiển thị  

- nếu không chính xác thì cột KQ sẽ hiển thị   cảnh báo hoặc  từ chối cùng 

tooltips cảnh báo những trường bị sai với vật tư trong thông tư . 

TH2: Không có ( Không được AX tự động do chính xác mã nhóm và tên hoặc 

mã nhóm và tên nhóm với vật tư trong thông tư 27) 

Lưu ý : Màn hình bên trái là màn hình danh mục vật tư thầu tỉnh ta vừa đưa lên , màn hình 

bên tay phải là danh mục vật tư trong thông tư 27 . 

Bước 3: Thực hiện ánh xạ chủ động những vật tư chưa được AX tự động 

Đầu tiền ta chọn loại vật tư chưa được AX bằng cách click vào dòng vật tư đó ( màn 

hình bên tay trái, màn hình bên tay phải sẽ tìm kiếm cho ta những vật tư có tên gần giống vật 

tư ta cần AX. Lúc này giám định viên cần đối chiếu 2 loại vật tư để quyết định xem có ánh 

xạ loại vật tư này không. Nếu có ta click vào ô tích ( số 2 ở hình dưới) , rồi chọn thao tác số 

3 để thực hiện ánh xạ. 
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Nếu thành công , màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 
Lúc này , vật tư thầu sẽ được điền mã GĐ là mã của vật tư trong thông tư 27 vừa được chọn 

để ánh xạ với vật tư thầu 
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Trong trường hợp tìm kiếm tự động không ra được kết quả tại màn hình trong danh 

mục dùng chung , hoặc kết quả sai: 

 
 Ta sử lý như sau: tại mục tìm kiếm của danh mục phía bên phải , xóa bớt một số ký 

tự trên ô tìm kiếm rồi nhấn  , 

 
 Ví dụ sau khi xóa và chọn tìm kiếm , màn hình hiển thị như sau: 

 
Lúc này ta thực hiện thao tác chọn vật tư và ánh xạ như bình thường. 

Sau khi ánh xạ, Mã GĐ của vật tư được ánh xạ sẽ được gán bằng các mã như trên 

Bước 4: Thực hiện các thao tác trên thanh công cụ  
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: sử dụng khi muốn hủy ánh xạ với những vật tư đã ánh xạ. Chọn  của 

vật dòng cần hủy rồi ấn nút . 

 : sử dụng để đánh dấu những vật tư đã được giám định viên xem xét nhưng 

không đồng ý duyệt ( như 1 cảnh báo để lần sau không cần xem xét vật tư đó nữa). Chọn vật 

tư cần từ chối rồi chọn nút . Vật tư đó sẽ được hiển thị cảnh báo  tại cột KQ. 

Cụ thể như hình dưới : 

 

  : Sử dụng sau khi đã ánh xạ vật tư và chấp nhận vật tư đó được đưa vào 

danh sách vật tư thầu chờ Áp Dụng. Sau khi duyệt , vật tư đó sẽ thay đổi trạng thái tại cột 

KQ 
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Bước 5: Thực hiện áp dụng cho những vật tư đã được duyệt 

 Ta quay lại màn hình ở bước 1 bằng cách chọn giám định/giám định danh mục/giám 

định danh mục tỉnh.  

 

 Tìm quyết định thầu rồi  để hiển thị màn hình danh sách vật tư của gói thầu đã 

chọn. 

 

 Tại danh sách này, những vật tư ở TT  ( chấp nhận kết quả giám định) sẽ được 

hiện ô trống để tích chọn . 

 Để Áp Dụng những vật tư này vào danh mục , tích chọn vào ô trống rồi chọn : 

 
 Ta có thể thực hiện tìm kiếm bằng bộ lọc  KQGD : Chấp nhận rồi áp dụng :  
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Những vật tư đã được áp dụng sẽ được hiển thị trạng thái tại cột HL ( hiệu lực) tại 

bảng này: 

  
 

 Để hủy áp dụng , tích chọn mục cần hủy rồi chọn . 

 

Như vậy ta đã thực hiện xong toàn bộ quy trình giám định danh mục thuốc thầu tỉnh. 
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2. Giám định danh mục của cơ sở khám chữa bệnh 

2.1. Mục đích 

Giám định kiểm tra những danh mục Thuốc/VTYT/DVKT của bệnh viện gửi lên rồi đưa ra 

danh mục chuẩn được cơ quan bảo hiểm thanh toán cho cơ sở đó  

2.2. Đối tượng sử dụng 

Giám định viên tại cơ sở khám chữa bệnh 

2.3. Giám định danh mục thuốc 

Bước 1: Vào Menu/Giám định/Giám định danh muc/GD danh mục CSKCB 

 

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

+ Chọn loại <Danh Mục> 

+ Chọn nút  để vào màn hình ánh xạ 
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Tại màn hình này , ta thực hiện thao tác như sau: 

+ Chọn cơ sở cần giám định 

+ Chọn <TT ánh xạ> là tất cả 

+ Chọn <Kết quả giám định> là tất cả 

+ Chọn <Loại thuốc>  của màn hình bên trái 

+ Chọn loại danh mục dùng chung tương ứng ở bên phải ( ví dụ Loại thuốc tân dược 

đi với thông tư 40…) 

+ Chọn   

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Lúc này màn hình sẽ hiển thị kết quả chạy tự động (xử lý ngầm) của hệ thống với 2 trường 

hợp như sau: 

 TH1 : Hiển thị biểu tượng  tại cột AX ( Nếu thuốc đó đúng đường dùng+hoạt 

chất+Mã). Nếu thuốc này không vi phạm bất những quy tắc nào khác thì hệ thống sẽ 
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báo  ở cột KQ(Kết quả giám định), nếu vi phạm sẽ hiển thị  cùng tên cảnh 

báo khi di chuột vào trạng thái. 

 TH2 : Không hiển thị  tại cột AX( Thuốc đó có đường dùng hoặc hoạt chất 

hoặc Mã không đúng với thuốc bên danh mục dùng chung). Lúc này giám định viên 

phải thực hiện giám định chủ động. 

Bước 2: Giám định chủ động danh mục thuốc 

Đầu tiền ta chọn loại thuốc chưa được AX bằng cách click vào dòng thuốc đó ( màn 

hình bên tay trái, màn hình bên tay phải sẽ tìm kiếm cho ta những thuốc có hoạt chất gần 

giống thuốc ta cần AX. Lúc này giám định viên cần đối chiếu 2 loại thuốc để quyết định xem 

có ánh xạ loại thuốc này không. Nếu có ta click vào ô tích ( số 2 ở hình dưới) , rồi chọn thao 

tác số 3 để thực hiện ánh xạ. 

 

 
Nếu thành công , màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 
Lúc này , thuốc đơn chất ( hoặc đa chất có trong 40) sẽ được ánh xạ và điền mã GD là 40.xxx 

với xxx là số thứ tự của thuốc (đúng theo thông tư 908) 
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Trong trường hợp tìm kiếm tự động không ra được kết quả tại màn hình trong danh 

mục dùng chung , hoặc kết quả sai: 

 
 Ta sử lý như sau: tại mục tìm kiếm của danh mục phía bên phải , xóa bớt một số ký 

tự trên ô tìm kiếm rồi nhấn  , 

 
 Ví dụ sau khi xóa và chọn tìm kiếm , màn hình hiển thị như sau: 

Lúc này ta thực hiện thao tác chọn thuốc và ánh xạ như bình thường. 
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 Trong trường hợp ta cần ánh xạ thuốc đa chất không có trong danh mục bên tay phải, 

ta sẽ tìm kiếm nhiều thuốc đơn chất ghép lại với nhau để có thể ánh xạ thuốc đa chất đó. Sau 

khi chọn tất cả và ánh xạ thành công , thuốc đa chất cần ánh xạ sẽ có Mã GĐ có dạng 

40.xxx+yyy+zzz… với xxx , yyy,zzz… là số thứ tự hoạt chất của thuốc trong 40( đúng theo 

QĐ 908). Ví dụ như sau: 

 
Lưu ý :Sau khi ánh xạ, Mã GĐ của thuốc đa chất không có trong thông tư 40 sẽ được 

ánh xạ sẽ được gán bằng các số thứ tự HC của các đơn chất ( chứ không phải là stt của thuốc 

như các trường hợp trên) 

Bước 3: Thực hiện các thao tác trên thanh công cụ  

 

: Sử dụng khi muốn hủy ánh xạ mới những thuốc đã ánh xạ. Chọn Mã 

GĐ của thuốc cần hủy rồi ấn nút . 

 : sử dụng để đánh dấu những thuốc đã được giám định viên xem xét nhưng 

không đồng ý duyệt ( như 1 cảnh báo để lần sau không cần xem xét thuốc đó nữa). Chọn 

thuốc cần từ chối rồi chọn nút . Thuốc đó sẽ được hiển thị cảnh báo  tại cột 

KQ. Cụ thể như hình dưới : 
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  : Sử dụng sau khi đã ánh xạ thuốc và chấp nhận thuốc đó được đưa vào danh 

sách thuốc thầu chờ Áp Dụng. Sau khi duyệt , thuốc đó sẽ thay đổi trạng thái tại tại cột KQ 

 
Bước 4: Trả kết quả giám định cho cơ sở KCB 

Sau khi thực hiện giám định hết tất cả các thuốc của cơ sở gửi lên, ta gửi trả kết quả cho cơ 

sở kcb bằng cách chọn nút  trên màn hình : 
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Bước 5: Thực hiện áp dụng cho những thuốc đã được duyệt 

 Ta quay lại màn hình ở bước 1 bằng cách chọn giám định/giám định danh mục/giám 

định danh mục CSKCB.  

 

 Tìm loại <Danh Mục> rồi  để hiển thị màn hình danh sách thuốc của loại thuốc 

đã chọn. 

 

 Tại danh sách này, những thuốc ở TT  ( chấp nhận kết quả giám định) sẽ được 

hiện ô trống để tích chọn . 

 Để Áp Dụng những thuốc này vào danh mục , tích chọn vào ô trống rồi chọn  

Những thuốc đã được áp dụng sẽ được hiển thị trạng thái tại cột HL ( hiệu lực) tại bảng này 
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 Để hủy áp dụng , tích chọn mục cần hủy rồi chọn . 

 

Như vậy ta đã thực hiện xong toàn bộ quy trình giám định danh mục thuốc thầu tỉnh. 

2.4. Giám định danh mục vật tư 

Bước 1: Vào Menu/Giám định/Giám định danh muc/GD danh mục CSKCB 

 

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

+ Chọn loại <Danh Mục> 

+ Chọn nút  để vào màn hình ánh xạ 

 

Tại màn hình này , ta thực hiện thao tác như sau: 
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+ Chọn cơ sở cần giám định 

+ Chọn <TT ánh xạ> là tất cả 

+ Chọn <Kết quả giám định> là tất cả 

+ Chọn <Loại thuốc>  của màn hình bên trái 

+ Chọn loại danh mục dùng chung tương ứng ở bên phải  

+ Chọn   

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Lúc này màn hình sẽ hiển thị kết quả chạy tự động (xử lý ngầm) của hệ thống với 2 trường 

hợp như sau: 

 TH1 : Hiển thị biểu tượng  tại cột AX ( Nếu vật tư đó đúng mã và tên).  

Sau khi ánh xạ tự động sẽ chạy giám định tự động theo các quy tắc giám định những 

trường còn lại: 

-  nếu đúng thì cột KQ sẽ hiển trên danh sách chờ áp dụng) thì trạng thái  ( tự 

động được duyệt và hiển thị  

- nếu không chính xác thì cột KQ sẽ hiển thị   cảnh báo hoặc  từ chối cùng 

tooltips cảnh báo những trường bị sai với vật tư trong thông tư . 

 TH2 : Không hiển thị  tại cột AX( Vật tư đó có mã hoặc tên với vật tư bên danh 

mục dùng chung). Lúc này giám định viên phải thực hiện giám định chủ động. 

Bước 2: Giám định chủ động danh mục thuốc 

Đầu tiền ta chọn loại  chưa được AX bằng cách click vào dòng vật tư đó ( màn hình 

bên tay trái, màn hình bên tay phải sẽ tìm kiếm cho ta những vật tư có tên gần giống vật tư 

ta cần AX. Lúc này giám định viên cần đối chiếu 2 vật tư để quyết định xem có ánh xạ loại 

vật tư này không. Nếu có ta click vào ô tích ( số 2 ở hình dưới) , rồi chọn thao tác số 3 để 

thực hiện ánh xạ. 
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Nếu thành công , màn hình sẽ hiển thị như sau:

 
 

Lúc này , vật tư sẽ được ánh xạ và điền mã GD là mã của thông tư 27 

 
Trong trường hợp tìm kiếm tự động không ra được kết quả tại màn hình trong danh 

mục dùng chung , hoặc kết quả sai: 
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 Ta sử lý như sau: tại mục tìm kiếm của danh mục phía bên phải , xóa bớt một số ký 

tự trên ô tìm kiếm rồi nhấn  , 

 
 Ví dụ sau khi xóa và chọn tìm kiếm , màn hình hiển thị như sau: 

 
Lúc này ta thực hiện thao tác chọn vật tư và ánh xạ như bình thường. 

  

Sau khi ánh xạ, Mã GĐ của thuốc được ánh xạ sẽ được gán bằng các số thứ tự của các đơn 

chất ( chứ không phải là stt của thuốc như các trường hợp trên) 

Bước 3: Thực hiện các thao tác trên thanh công cụ  
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: Sử dụng khi muốn hủy ánh xạ mới những vật tư đã ánh xạ. Chọn Mã 

GĐ của vật tư cần hủy rồi ấn nút . 

 : sử dụng để đánh dấu những vật tư đã được giám định viên xem xét nhưng 

không đồng ý duyệt ( như 1 cảnh báo để lần sau không cần xem xét vật tư đó nữa). Chọn vật 

tư cần từ chối rồi chọn nút . Vật tư đó sẽ được hiển thị cảnh báo  tại cột KQ. 

Cụ thể như hình dưới : 

 

  : Sử dụng sau khi đã ánh xạ vật tư và chấp nhận vật tư đó được đưa vào 

danh sách vật tư cơ sở KCB chờ Áp Dụng. Sau khi duyệt , vật tư đó sẽ thay đổi trạng thái 

tại tại cột KQ 

 
Bước 4: Trả kết quả giám định cho cơ sở KCB 

Sau khi thực hiện  

Bước 5: Thực hiện áp dụng cho những vật tư đã được duyệt 

 Ta quay lại màn hình ở bước 1 bằng cách chọn giám định/giám định danh mục/giám 

định danh mục CSKCB.  
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 Nhấn vào biểu tượng  để thực hiện tìm kiếm. Hệ thống sẽ hiển thị danh sách 

thỏa mãn các tiêu chí người dùng chọn. 

 

 Tại danh sách này, những vật tư ở TT  ( chấp nhận kết quả giám định) sẽ được 

hiện ô trống để tích chọn . 

 Để Áp Dụng những vật tư này vào danh mục , tích chọn vào ô trống rồi chọn : 
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 Ta có thể thực hiện tìm kiếm bằng bộ lọc  KQGD : Chấp nhận rồi áp dụng :  

 
Những thuốc đã được áp dụng sẽ được hiển thị trạng thái tại cột HL ( hiệu lực) tại 

bảng này: 

  
 

 Để hủy áp dụng , tích chọn mục cần hủy rồi chọn . 

 

Như vậy ta đã thực hiện xong toàn bộ quy trình giám định danh mục thuốc thầu tỉnh. 
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2.5. Giám định danh mục Dịch Vụ Kỹ Thuật 

Bước 1: Vào Menu/Giám định/Giám định danh muc/GD danh mục CSKCB 

 

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

+ Chọn loại <DVKT> 

+ Chọn nút  để vào màn hình ánh xạ 

 

Tại màn hình này , ta thực hiện thao tác như sau: 

+ Chọn cơ sở cần giám định 

+ Chọn <TT ánh xạ> là tất cả 

+ Chọn <Kết quả giám định> là tất cả 
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+ Chọn loại danh mục dùng chung tương ứng ở bên phải  

+ Chọn   

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

Lúc này màn hình sẽ hiển thị kết quả chạy tự động (xử lý ngầm) của hệ thống với 2 trường 

hợp như sau: 

 TH1 : Hiển thị biểu tượng  tại cột AX ( Nếu dịch vụ đó trùng 

MA_DV+TEN_DV hoặc TEN_DV + GIA_DV). Nếu DV này không vi phạm bất 

những quy tắc nào khác thì hệ thống sẽ báo  ở cột KQ (Kết quả giám định), nếu 

vi phạm quy tắc tương ứng sẽ hiển thị icon cảnh báo, từ chối. 

 TH2 : Không hiển thị  tại cột AX (Nếu dịch vụ đó không trùng 

MA_DV+TEN_DV hoặc TEN_DV + GIA_DV). Lúc này giám định viên phải thực 

hiện ánh xạ chủ động. 

Với những trường hợp không ánh xạ tự động giám định viên tiến hành ánh xạ chủ 

động. Sau khi ánh xạ chủ động xong hệ thống tự động chạy ngầm các quy tắc giám 

định rồi thông báo lên cột KQ tương ứng. 

Bước 2: Giám định chủ động danh mục thuốc 

Đầu tiền ta chọn loại thuốc chưa được AX bằng cách click vào dòng thuốc đó ( màn 

hình bên tay trái, màn hình bên tay phải sẽ tìm kiếm cho ta những thuốc có hoạt chất gần 

giống thuốc ta cần AX. Lúc này giám định viên cần đối chiếu 2 loại thuốc để quyết định xem 

có ánh xạ loại thuốc này không. Nếu có ta click vào ô tích ( số 2 ở hình dưới) , rồi chọn thao 

tác số 3 để thực hiện ánh xạ. 

TH1: Ánh xạ với DM TƯƠNG ĐƯƠNG (Combobox bên phải chọn danh mục tương 

đương) 
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Đầu tiền ta chọn loại DVKT chưa được AX bằng cách click vào dòng DVKT đó (màn 

hình bên tay trái, màn hình bên tay phải sẽ tìm kiếm cho ta những dm dv có tên gần giống 

dv ta cần AX. Lúc này cần đối chiếu 2 loại DV để quyết định xem có ánh xạ loại DV này 

không. Nếu có ta click vào ô tích ( số 2 ở hình dưới) , rồi chọn thao tác số 3 để thực hiện ánh 

xạ. 

 

Sau khi ánh xạ thành công hệ thống đưa ra thông báo “Ánh xạ DVKT thành công” 

TH2: Ánh xạ đồng thời với DM 5084 và DM giá dịch vụ tỉnh  

Combobox bên phải chọn danh mục 5084 

Chọn 1 dv chưa được ánh xạ  rồi làm cách bước như trên hình rồi ánh xạ 

 

Sau khi ánh  xạ thành công với 5084 thành công hệ thống gán mã GY với quy tắc 

DVKT chưa được xếp tương đương, có trong Quyết định 5084/BYT-QĐ, MA_DVKT gồm 

10 ký tự cách nhau bằng dấu chấm (XX.YYYY.0000), trong đó XX là mã chuyên khoa, 
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YYYY là số thứ tự trong chuyên khoa, 4 ký tự cuối ghi 0000; Tên DVKT tương ứng tại cột 

4 QĐ 5084/BYT-QĐ 

 

Tiếp tục ánh xạ với danh mục giá dịch vụ tỉnh thì quá trình ánh xạ mới hoàn thành 

 

Sau khi quá trình ánh xạ hoàn tất thì bệnh viện sẽ gán được mã gy và giá dịch vụ 

 

TH3: Ánh xạ đồng thời với DM Quyết định phê duyệt tỉnh và DM giá dịch vụ tỉnh 

Combobox bên phải chọn danh mục quyết định phê duyệt tỉnh 

Chọn 1 dv chưa được ánh xạ  rồi làm cách bước như trên hình rồi ánh xạ 

 



54 

 

Sau khi ánh  xạ thành công với quyết định phê duyệt tỉnh thành công hệ thống gán 

mã GY với quy tắc DVKT chưa được xếp tương đương, không có trong Quyết định số 

5084/BYT-QĐ, MA_DVKT được ghi theo nguyên tắc XX.0000.ZZZZZ trong đó XX là 

mã chuyên khoa, ZZZZZlà số thứ tự dịch vụ trong quyết định phê duyệt; Tên dịch vụ ghi 

theo Quyết định phê duyệt danh mục DVKT thực hiện taị CSKCB. 

 

Tiếp tục ánh xạ với danh mục giá dịch vụ tỉnh thì quá trình ánh xạ mới hoàn thành  

 

Sau khi quá trình ánh xạ hoàn tất thì sẽ gán được mã gy và giá dịch vụ 

 

Bước 3: Thực hiện các thao tác trên thanh công cụ  
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: Sử dụng khi muốn hủy ánh xạ mới những DV đã ánh xạ. Chọn DM 

cần hủy rồi ấn nút . 

 : sử dụng để đánh dấu những DV đã được giám định viên xem xét nhưng 

không đồng ý duyệt ( như 1 cảnh báo để lần sau không cần xem xét DV đó nữa). Chọn DV 

cần từ chối rồi chọn nút . DV đó sẽ được hiển thị cảnh báo  tại cột KQ.  

 

  : Sử dụng sau khi đã ánh xạ DV và chấp nhận DV đó được đưa vào danh 

sách DV chờ Áp Dụng. Sau khi duyệt , thuốc đó sẽ thay đổi trạng thái tại tại cột KQ 

Bước 4: Trả kết quả giám định cho cơ sở KCB 

Sau khi thực hiện  

Bước 5: Thực hiện áp dụng cho những DV đã được duyệt 

 Ta quay lại màn hình ở bước 1 bằng cách chọn giám định/giám định danh mục/giám 

định danh mục tỉnh.  

 

 Tìm  để hiển thị màn hình danh sách DVCSKCB Tương ứng 
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 Tại danh sách này, những thuốc ở TT  ( chấp nhận kết quả giám định) sẽ được 

hiện ô trống để tích chọn . 

 Để Áp Dụng những thuốc này vào danh mục , tích chọn vào ô trống rồi chọn : 

 

 Ta có thể thực hiện tìm kiếm bằng bộ lọc  KQGD : Chấp nhận rồi áp dụng : 

 
Những DV đã được áp dụng sẽ được hiển thị trạng thái tại cột HL ( hiệu lực) tại bảng 

này: 

  
 

 Để hủy áp dụng , tích chọn mục cần hủy rồi chọn . 

 

Như vậy ta đã thực hiện xong toàn bộ quy trình giám định danh mục DVKT cskcb 
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II. GIÁM ĐỊNH HỒ SƠ KCB 

1. Luồng quy trình giám định tỷ lệ 

Giám định theo tỷ lệ là việc lựa chọn ngẫu nhiên một tỷ lệ hồ sơ thanh toán trong tổng số hồ 

sơ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đề nghị thanh toán trong mỗi kỳ quyết toán (sau đây gọi là 

mẫu giám định tỷ lệ) để thực hiện giám định, kết quả giám định của mẫu được áp dụng cho 

toàn bộ hồ sơ đề nghị thanh toán của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong mỗi kỳ quyết toán. 

Giám định theo tỷ lệ được áp dụng thực hiện để giám định thường kỳ, theo chuyên đề hoặc 

trong các đợt kiểm tra định kỳ, đột xuất công tác khám bệnh, chữa bệnh, thanh toán, quyết 

toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT 

 

2. Dữ liệu đầu vào- đầu ra: 

Dữ liệu đầu vào: Hồ sơ bệnh nhân ở 2 dạng excel (báo cáo 79a, 80 a và báo cáo tổn hợp 

19,20,21) và dạng XML . 

Dữ liệu đầu ra: Hồ sơ bệnh nhận đã được giám định tự động và chủ động. 

3. Mô tả luồng quy trình 

Cơ sở KCB gửi dữ liệu lên Cổng tiếp nhận.  
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Dữ liệu của cơ sở KCB gửi lên dưới 2 hình thức: 

 Đẩy file dữ liệu dưới dạng XML: áp dụng đối với các cơ sở KCB có phần mềm quản 

lý bệnh viện. Máy tính của bệnh viện sẽ được cài 1 tiến trình chạy tự động đẩy dữ liệu 

lên Cổng tiếp nhận. 

 Import file dữ liệu excel: áp dụng đối với các cơ sở chưa có phần mềm quản lý bệnh 

viện. Cơ sở KCB import các báo cáo 79a, 80a và báo cáo tổng hợp 19,20,21 dưới 

dạng excel. 

Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện kiểm tra cấu trúc hồ sơ. 

Đối với dữ liệu dưới dạng XML, tiến trình sẽ thực hiện kiểm tra cấu trúc dữ liệu. Trong tập 

hồ sơ gửi lên, tiến trình sẽ thông báo số lượng hồ sơ không lỗi, số hồ sơ có lỗi và xuất ra file 

excel. Từ đó cơ sở KCB sẽ chỉnh sửa các hồ sơ lỗi và thực hiện đẩy lại. Các hồ sơ không lỗi 

sẽ được đẩy sang hệ thống Giám định BHYT , được quản lý trong “Danh sách hồ sớ đã gửi”.  

Giám định danh mục: 

Từ dữ liệu được đẩy lên, hệ thống sẽ thực hiện giám định danh mục các chi phí trong hồ sơ 

và đưa ra các cảnh báo. 

 : hồ sơ có cảnh báo 

 : cảnh báo hồ sơ xuất toán một phần. 

 : cảnh báo hồ sơ xuất toàn toàn bộ 

Giám định tự động : các hồ sơ sau khi được kiểm tra cấu trúc sẽ được gửi lên hệ thống 

giám định BHYT. Tại hệ thống giám định BHYT, hệ thống sẽ thực hiện giám định tự động. 

Đối với dữ liệu dưới dạng excel: dữ liệu sẽ được đối chiếu , so sánh dựa trên các quy tắc của 

BHXH (QĐ 1456) để có kết quả giám định tự động 79, 80a và kết quả giám định tự động 

19,20,21 . 

Đối với dữ liệu dưới dạng XML: dữ liệu đưa lên sẽ được tổng hợp trong 5 bảng dữ liệu XML. 

Từ dữ liệu này hệ thống sẽ thực hiện so sánh, đối chiếu với kết quả giám định tự động 79a, 

80a, 19,20,21. Có 2 trường hợp xảy ra: 

 Nếu 2 dữ liệu lệch nhau, bệnh viện cần kiểm tra lại dữ liệu đẩy lên (kiểm tra tổng số 

hồ sơ và tổng chi phí đã đẩy lên dưới dạng XML xem đã đúng , đủ). Nếu không đúng 

cần thực hiện chỉnh sửa và đẩy lại sang Cổng tiếp nhận. 

 Nếu không lệch, thực hiện các công tác trong giám định chủ động hồ sơ 

Giám định chủ động và xác nhận kết quả: 

Các hồ sơ sau khi được giám định tự động, các giám định viên sẽ thực hiện giám định chủ 

động theo các bước như sau 
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4. Chọn mẫu 

Nguyên tắc chọn mẫu giám định tỷ lệ 

 Đảm bảo tính ngẫu nhiên, khách quan của mẫu được chọn, đại diện cho toàn bộ hồ sơ 

đề nghị thanh toán của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong mỗi kỳ quyết toán. 

 Phù hợp với cách quản lý, lưu trữ hồ sơ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (theo ngày, 

khoa phòng hoặc theo chẩn đoán chính). 

 Số lượng hồ sơ chọn vào mẫu tối thiểu bằng 30% tổng số hồ sơ, đồng thời chi phí của 

các hồ sơ của mẫu chiếm từ 25% - 35% tổng chi phí đề nghị thanh toán trong kỳ. 

 Đối với các đợt giám định theo chuyên đề, kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất, tùy theo 

số lượng hồ sơ, thời gian kiểm tra, niên hạn kiểm tra, Đoàn Kiểm tra thống nhất với 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được kiểm tra, xác định số lượng hồ sơ chọn mẫu để 

thống nhất tỷ lệ chọn mẫu. Mẫu hồ sơ được chọn trong đợt kiểm tra không trùng lặp 

với hồ sơ đã được chọn giám định tập trung theo tỷ lệ trước đó. 

 Mẫu xác định riêng cho hồ sơ thanh toán ngoại trú và nội trú. 

Phương pháp chọn mẫu giám định tỷ lệ 

Hệ thống xác định số hồ sơ đề nghị thanh toán sau khi loại trừ các hồ sơ từ chối thanh toán 

toàn bộ hoặc các hồ sơ trùng lặp thời gian điều trị làm căn cứ xác định tập mẫu. Tổ trưởng 

tổ giám định sẽ xác định phương thức chọn mẫu. 

 Phương pháp 1: Chọn ngẫu nhiên theo ngày trong tháng 

 Căn cứ danh sách bệnh nhân ra viện của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để chọn hồ sơ 

giám định theo ngày trong tháng tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán. 

 Sử dụng chức năng chọn ngẫu nhiên của phần mềm giám định để chọn hồ sơ giám 

định đảm bảo đủ số lượng, chi phí theo nguyên tắc quy định. 

 Lập danh sách hồ sơ được chọn. 

 Phương pháp 2: Chọn ngẫu nhiên trong tổng số hồ sơ đề nghị thanh toán 

 Căn cứ danh sách bệnh nhân đề nghị thanh toán trong tháng, quý; sử dụng chức năng 

chọn mẫu ngẫu nhiên của phần mềm giám định để chọn đủ số lượng hồ sơ, chi phí 

theo nguyên tắc quy định. 

 Lập danh sách hồ sơ được chọn. 

 Phương pháp 3: Chọn ngẫu nhiên hồ sơ theo khoa 

 Lập danh sách thống kê số hồ sơ ra viện theo khoa; 

 Chọn lần lượt từng khoa, đảm bảo tối thiểu 30% hồ sơ mỗi khoa (có thể chọn ngẫu 

nhiên theo ngày thanh toán ra viện của từng khoa). 

 Phương pháp 4: Chọn ngẫu nhiên hồ sơ theo khoa-ngày 

 

5. Phân công 

Sau khi chọn mẫu, tổ trưởng tổ giám định thực hiện phân công hồ sơ cần giám định chủ động 

cho các giám định viên. 

6. Giám định chủ động hồ sơ chi tiết 
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Giám định viên thực hiện giám định chủ động  các hồ sơ được phân công trong đợt giám 

định. 

7. Xác nhận kết quả 

Dựa vào kết quả giám định của giám định viên, hệ thống xác định tỷ lệ sai sót trong mẫu 

theo các quy đinh: 

Tỷ lệ sai sót được tính riêng theo từng nhóm chi phí theo quy định của Bộ Y tế. Tỷ lệ sai sót 

mỗi nhóm bằng số tiền sai sót của nhóm chia cho tổng chi phí đề nghị thanh toán của nhóm 

đó. 

Ví dụ: Tỷ lệ sai sót của thuốc bằng tổng số tiền thuốc trên các hồ sơ sai số lượng thuốc, chỉ 

định thuốc không hợp lý, không phù hợp với chẩn đoán, tình trạng bệnh, sai quy chế chuyên 

môn, sai điều kiện chỉ định, sai về mức hưởng đối với thuốc ... chia cho tổng số tiền thuốc 

của các hồ sơ trong mẫu. 

Các trường hợp đề nghị thanh toán sai đơn giá, ngoài danh mục thanh toán BHYT không 

tính vào tỷ lệ sai sót trong mẫu mà giảm trừ trực tiếp trên từng hồ sơ đề nghị thanh toán 

BHYT. 

- Thống kê sai sót theo nhóm chi phí và bảng kết quả giám định (Mẫu số C79b-HD, C80b-

HD, phần C1, C2 và D ban hành kèm theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC ngày 23/10/2012 

của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng cho BHXH Việt Nam). 

Từ đó xác định số tiền thanh toán BHYT theo cách tính: 

Xác định tỷ lệ thanh toán mỗi nhóm chi phí: bằng 1 trừ đi tỷ lệ sai sót của nhóm đó; 

- Nhân tổng chi phí của từng nhóm chi phí trên từng hồ sơ còn lại trong danh sách chọn mẫu 

với tỷ lệ thanh toán của nhóm chi phí đó; 

- Nhân tổng số tiền đề nghị thanh toán với mức hưởng BHYT của từng hồ sơ còn lại trong 

danh sách chọn mẫu 

8. Báo cáo quyết toán 

Hệ thống dựa trên các kết quả giám định tổng hợp số liệu các báo cáo quyết toán theo quy 

định của BHXH bao gồm : báo cáo 79,80 ab ; C81-HD; C82-HD. 

III. THAO TÁC GIÁM ĐỊNH HỒ SƠ 

1. Giám định tự động 

1.1. Mục đích 

Hệ thống thực hiện đối chiếu , so sánh dựa trên các quy tắc của BHXH (QĐ 1456) để đưa ra 

các cảnh báo , hỗ trợ cho công tác giám định chủ động của giám định viên 

1.2. Giao diện 

Vào màn hình giao diện hệ thống  Giám định  Giám định tự động 
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Bao gồm các chức năng: 

 Dữ liệu 79a, 80a 

 Dữ liệu 19,20,21 

1.3. Dữ liệu 79a,80a 

1.3.1. Mục đích 

Tổng hợp kết quả giám định dữ liệu 79a,80a  

1.3.2. Thao tác 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tỉnh>  Tên tỉnh 

<Cơ sở KCB>  Cơ sở khám chữa bệnh 

<Thời gian QT> Thời gian quyết toán [Năm/ Tháng/ Quý/ Giai đoạn] 

<Tìm kiếm> Tìm kiếm theo các tiêu chí đã chọn  

 

Vào màn hình giao diện hệ thống  Giám định  Giám định tự động Dữ liệu 79a,80a 
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Bước 1: Chọn thông tin tỉnh. 

Bước 2: Chọn cơ sở KCB 

Bước 3: Chọn thời gian quyết toán 

Bước 4: Nhấn biểu tượng  để tìm kiếm kết quả giám định. Hệ thống hiển thị kết quả 

giám định của cơ sơ KCB 

 

Bước 5: Nhấn vào số tổng hồ sơ để xem danh sách. Hệ thống hiển thị danh sách tổng hồ sơ 

của cơ sở KCB 
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Hệ thống thực hiện đối chiếu , so sánh dựa trên các quy tắc của BHXH (QĐ 1456) để đưa ra 

các cảnh báo. Các cảnh báo: 

 : hồ sơ có cảnh báo 

 : cảnh báo hồ sơ xuất toán một phần. 

 : cảnh báo hồ sơ xuất toàn toàn bộ 

Người dùng di chuột đến biểu tượng cảnh báo của từng hồ sơ, hệ thống sẽ hiển thị nội dung 

cảnh báo. 

 Tìm kiếm theo trạng thái cảnh báo 

 
 

 Chọn trạng thái cảnh báo [Tất cả/ Xuất toán 1 phần/ Xuất toán toàn bộ/ cảnh báo] 
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 Nhấn biểu tượng  . 

 Hệ thống hiển thị danh sách thõa mãn trạng thái cảnh báo. 

 Tìm kiếm theo trạng thái giám định 

 Chọn trạng thái giám định [Đã giám định tự động/ Đã giám định chủ động/ Hủy] 

 Nhấn biểu tượng  . 

 Hệ thống hiển thị danh sách thõa mãn trạng thái giám định 

 
 

 Hồ sơ trùng lặp 

 Tại màn hình Kết quả giám định tự động, nhấn . Hệ thống hiển thị 

danh sách hồ sơ trùng của cơ sở KCB  như sau 

 
 Nếu có hồ sơ trùng, người dùng có thể tìm kiếm hồ sơ trùng theo các tiêu chí sau: 

 Tìm kiếm theo loại trùng 

 Tìm kiếm theo các trường dữ liệu trên lưới 

 Thống kê vi phạm: 

 Tại màn hình Kết quả giám định tự động, nhấn . Hệ thống hiển 

thị danh sách hồ sơ vi phạm của cơ sở KCB  như sau:  
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 Nếu có hồ sơ vi phạm, người dùng có thể tìm kiếm hồ sơ vi phạm theo thời giai là 

các tháng trong năm với sự thống kê theo nhiều lỗi vi phạm. 

 

2. Giám định 192021 

 Mục đích: giám định tổng hợp theo chi phí thuốc, DVKT , VTYT  

 Thao tác: Vào màn hình giao diện hệ thống  Giám định  Giám định tự động Dữ 

liệu 19,20,21 

 
 Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Cơ sở KCB>  Cơ sở khám chữa bệnh 

<Loại hình KCB> Loại hình KCB [Tất cả/ Ngoại trú/ Nội trú] 

<Chọn báo cáo> Báo cáo Thuốc/ VTYT/ DVKT  

<Thời gian QT> Thời gian quyết toán [Tháng/ Năm/ Quý/ Giai đoan] 
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<Loại danh mục> Loại danh mục  

<Xuất excel> 

 Xuất dữ liệu ra file excel 

<Tìm kiếm> 

 Tìm kiếm 

 

a/ Giám định tổng hợp chi phí thuốc 

Bước 1: Chọn cơ sở KCB 

Bước 2: Chọn loại hình KCB 

Bước 3: Chọn báo cáo “Thuốc” 

Bước 4: Chọn thời gian quyết toán 

Bước 5: Nhấn biểu tượng  để thực hiện tìm kiếm . Hệ thống hiển thị danh sách 

chi phí Thuốc sử dụng của cơ sở KCB trong thời gian quyết toán đã chọn 

 

 

 Xuất excel: 

Nhấn biểu tượng  để thống kê dữ liệu sử dụng thuốc  BHYT trong thời gian 

quyết toán của cơ sở KCB ra file excel.  
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Bước 6: Xuất toán toàn bộ chi phí 

 Nhấn vào số lượt của chi phí để thực hiện thao tác xuất toán 

 
 

Hệ thống hiển thị màn hình nhập lí do xuất toán 
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Chọn lí do xuất toán, nhập ghi chú (nếu có)  kích chọn  để 

hoàn thành thao tác 

Bước 7: Thay đổi chi phí 

 Nhấn vào đơn giá chấp nhận để thay đổi chi phí 

 
  

Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin chi phí. Nhập các từ khóa mã thuốc/ 

tên thuốc/ giá sử dụng… rồi nhấn Enter hệ tìm kiếm chi phí thay đổi 

 

 
 

Nhấn  để thực hiện thay đổi chi phí  
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 Xem thông tin chi phí thuốc 

- Nhấn chuột vào tên thuốc 

 
- Hệ thống hiển thị mang hình chi tiết thông tin thuốc như sau: 

 
 Giám định chi tiết hồ sơ 

Nhấn biểu tượng  để xem danh sách các hồ sơ bệnh nhân có sử dụng chi phí DVKT  

đã chọn. Hệ thống hiển thị danh sách như sau: 
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Hệ thống thực hiện đối chiếu , so sánh dựa trên các quy tắc của BHXH (QĐ 1456) để 

đưa ra các cảnh báo. Các cảnh báo: 

 : hồ sơ có cảnh báo 

 : cảnh báo hồ sơ xuất toán một phần. 

 : cảnh báo hồ sơ xuất toàn toàn bộ 

 Thay đổi đơn giá  

Áp dụng đối với các trường hợp người dùng muốn thay đổi giá của DVKT cho một 

nhóm bệnh nhân ( ví dụ có cùng mã bệnh , cùng điều trị ngoại trú …) 

 

1/ Tích vào biểu tượng  vào hồ sơ muốn thay đổi giá của DVKT 

2/ Nhấn  để thay đổi giá DVKT. Hệ thống hiển thị màn hình như sau 
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3/ Nhập đơn giá mới 

4/ Nhập lí do xuất toán, ghi chú (nếu có) 

5/ Nhấn thay đổi đơn giá. Hệ thống hiển thị thông báo 

 
 

 Thay đổi chi phí 

Áp dụng cho các trường hợp người dùng muốn thay đổi chi phí 

 

1/ Tích vào biểu tượng  vào hồ sơ muốn thay đổi chi phí 

2/ Nhấn  để thay đổi chi phí DVKT. Hệ thống hiển thị màn hình như 

sau 
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3/ Tìm kiếm chi phí đổi bằng cách nhập từ khóa vào ô text rồi ấn Enter. Hệ thống hiển 

thị danh sách tìm kiếm . Nhấn chọn DVKT đổi 

4/ Nhấn  để thực hiện đổi. Hệ thống thông báo “Đổi thành 

công” 

5/ Nhấn “Đóng” để hủy thao tác đổi chi phí. 

 

 Xuất toán 

Áp dụng cho trường hợp người dùng muốn xuất toán 1 hồ sơ hoạc nhiều hồ sơ cùng 

lúc. 

 

1/ Tích vào biểu tượng  vào hồ sơ muốn xuất toán 
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2/ Nhấn  để xuất toán hồ sơ. Hệ thống hiển thị màn hình như sau 

 
3/ Chọn lí do xuất toán 

4/ Nhấn “Xuất toán toàn bộ chi phí” để thực hiện xuất toán hồ sơ. 

Lưu ý: Những hồ sơ nằm trong đợt giám định đã xác nhận kết quả thì không thực hiện 

thay đổi đơn giá, thay đổi chi phí và xuất toán. 

 

b/ Giám định tổng hợp chi phí dịch vũ kỹ thuật( Thao tác tương tự phần a) 

c/ Giám định tổng hợp chi phí VTYT( Thao tác tương tự phần a) 

3. Giám định tỷ lệ 

 Mục đích: Giám định viên thực hiện chọn mẫu theo các phương pháp lấy mẫu, thực hiện 

giám định và xác nhận kết quả giám định. 

 Thao tác: Vào màn hình giao diện hệ thống  Giám định  Giám định tỷ lệ 

 
Bao gồm các chức năng: 

 Chọn mẫu 

 Giám định và xác nhận kết quả 

3.1. Chọn mẫu và phân công  
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 Mục đích:   

 Chọn ra được những hồ sơ theo các phương pháp lấy mẫu (ngày, hồ sơ, khoa-

ngày) . Số lượng hồ sơ chọn vào mẫu tối thiểu bằng 30% tổng số hồ sơ đề nghị 

thanh toán trong kỳ theo yêu cầu người dùng; mẫu xác định riêng cho hồ sơ thanh 

toán ngoại trú và nội trú. 

 Phân công người giám định hồ sơ 

 Thao tác: Vào màn hình giao diện hệ thống  Giám định  Giám định tỷ lệ Chọn 

mẫu 

 

 Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Loại giám định>  Loại giám định của hồ sơ: định kỳ và giai đoạn 

<Cơ sở KCB>  Cơ sở khám chữa bệnh 

<Trạm y tế> Trạm y tế thuộc cơ sở khám chữa bệnh 

<PP lấy mẫu>  Phương pháp lấy mẫu: ngày, hồ sơ, khoa-ngày 

<Thời gian QT> Thời gian quyết toán.  

<Tháng> <Quý> <Năm> 

<Giai đoạn> 

Thống kê theo tháng quyết toán và quý quyết toán 

<Loại KCB>  Loại khám chữa bệnh 

<Nội trú> <Ngoại trú> Hồ sơ nội trú hoặc hồ sơ ngoại trú 

<Tổng hồ sơ> Tổng số hồ  

<Tổng tiền> Tổng tiền  
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<H/S trong mẫu> Tổng số hồ sơ trong mẫu 

<Tiền trong mẫu> Tổng số tiền trong mẫu 

<Tỉ lệ lấy mẫu> Tỉ lệ lấy mẫu  

<Tỉ lệ tiền lấy mẫu> Tỉ lệ tiền lấy mẫu 

<Đọc dữ liệu> Thực hiện đọc dữ liệu theo điều kiện tìm kiếm 

<Lấy mẫu ngẫu nhiên> Thực hiện lấy mẫu ngẫu nhiên  

<Lưu kết quả lấy mẫu> Thực hiện lưu kết quả đã lấy mẫu ngẫu nhiên 

<Xuất excel> Thực hiện xuất excel danh sách mẫu ngẫu nhiên 

<Phân công xử lý> Thực hiện phân công giám định cho giám định viên 

 

 Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn loại giám định 

Bước 2: Chọn cơ sở KCB 

Bước 3: Chọn phương pháp lấy mẫu [Ngày/ Hồ sơ/ Khoa- Ngày] 

Trường hợp 1: PP lấy mẫu=Ngày. Sau đó chọn “Đọc dữ liệu” -Hệ thống 

hiển thị danh sách mẫu như sau: 

 

Trường hợp 2: PP lấy mẫu=Hồ sơ. Sau đó chọn “Đọc dữ liệu” .Danh sách 

mẫu hiển thị 
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Trường hợp 3: PP lấy mẫu=Khoa-ngày. Sau đó chọn “Đọc dữ liệu” -Danh 

sách mẫu hiển thị  

 

- Bước91 4: Chọn “Lấy mẫu ngẫu nhiên” . Khi đó các mẫu được chọn 

sẽ được check và thông tin gồm: tổng số hồ sơ, tổng tiền, hồ sơ trong mẫu, tiền trong mẫu, 

tỉ lệ lấy mẫu, tỉ lệ tiền lẫy mẫu thay đổi. Điều kiện: tỉ lệ lấy mẫu ít nhất lớn hơn hoặc bằng 

30%. 
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- Bước 5: Chọn “Lưu kết quả lấy mẫu” . Khi đó hệ thống lưu lại kết quả 

trưởng nhóm giám định vừa lấy mẫu và ẩn Nút “Lưu kết quả lấy mẫu” 

 

 

- Bước 6: Chọn “Xuất excel”  để thực hiện xuất báo cáo danh sách mẫu đã chọn 

và lưu. Màn hình hiển thị báo cáo giám định tỉ lệ chọn mẫu, trưởng nhóm thực hiện xuất 

ra các định dạng file mong muốn 
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- Bước 7: Chọn “Phân công xử lý” ->Màn hình phân công công việc 

cho giám định viên hiển thị 

 

 

- Bước 8: Chọn “phân công tự động” ->Hệ thống tự động phân công các 

hồ sơ cho các giám định viên theo các ngày. Trưởng nhóm phân công có thể chỉnh sửa số 

lượng hồ sơ phân công với điều kiện: không nhập số âm và không nhập quá số lượng cho 

phép theo từng ngày  
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- Bước 9: Chọn “Lưu phân công”  . Hệ thống thực hiện lưu thông tin 

trưởng nhóm vừa phân cho các giám định viên. 

- Bước 10: Chọn “Hủy phân công” thực hiện hủy phân công công 

việc 

3.2. Giám định và xác nhận kết quả 

 

 Mục đích:   

 Xem danh sách giám định chủ động theo đợt giám định  

 Giám định chi tiết hồ sơ và xác nhận kết quả giám định 

 Thao tác: Vào màn hình giao diện hệ thống  Giám định  Giám định tỷ lệ Giám 

định và xác nhận kết quả 

 
 Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  



80 

 

<Cơ sở KCB> Cơ sở khám chữa bệnh 

<Loại KCB> Loại KCB gồm: tất cả, ngoại trú và nội trú 

<Loại GĐ> Loại giám định [Định kỳ/ Giai đoạn] 

<Thời gian QT> Thời gian quyết toán 

<Tìm kiếm> 

 Tìm kiếm 

 

 Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn cơ sở KCB 

Bước 2: Chọn loại KCB 

            Bước 3: Chọn loại giám định 

Bước 4: Chọn thời gian quyết toán 

Bước 5: Nhấn biểu tượng  để tìm kiếm đợt giám định của cơ sở KCB. Hệ thống 

hiển thị danh sách như sau: 

 
Bước 6: Nhấn vào mã đợt giám định để xem danh sách hồ sơ cần giám định chủ động. 
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Hệ thống hiển thị danh sách hồ sơ cần giám định chủ động 

 
Bước 7: Thực hiện giám định chi tiết hồ sơ theo 2 hình thức 

 Giám định chi tiết hồ sơ: 

a/ Thay đổi số lượng 

+ Trường hợp loại bệnh nhân nội trú: Được phép điều chỉnh trực tiếp về 0 tại lưới_tab 

Chi phí thanh toán BHYT hoặc vào trực tiếp màn hình công khai chi phí để chỉnh sửa. 

Khi điều chỉnh về 0 phần mềm thực hiện thay đổi số lượng cột: điều chỉnh, chấp nhận 

đồng thời hiển thị cảnh báo màu đỏ và khi trỏ vào icon cảnh báo thì hiển thị tooltip lí 

do xuất toán của chi phí đó 

Thực hiện: Giám định viên focus vào từng chi phí tại cột số SLCN tại danh sách và 

thay đổi về 0, nhấn enter focus qua cột lí do điều chỉnh.Cho phép chọn lí do điều chỉnh 

 

Nhấn đồng ý->Phần mềm thực hiện thay đổi số lượng về 0 và hiển thị lí do xuất toán 

chi phí 
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+ Trường hợp loại bệnh nhân ngoại trú (bao gồm khám bệnh) gồm khám bệnh thông 

thường và điều trị ngoại trú. Với trường hớp khám bệnh thông thường, sửa trực tiếp 

tại danh sách_chi phí thanh toán BHYT. Với trường hợp điều trị ngoại trú, thực hiện 

sửa giống loại bệnh nhân nội trú 

Thực hiện:  

Cách 1: Giám định viên Nhấn từng chi phí tại cột đề nghị->Màn hình “Công khai chi 

phí” hiển thị và đồng thời focus tại chi phí đã chọn. 

 

Cách 2: Giám định viên chọn chức năng công khai chi phí->Màn hình “Công khai 

chi phí” hiển thị 
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Tại màn hình công khai chi phí, giám định viên thực hiện nhập số lượng cần điều chỉnh từng 

ngày, nhấn enter->hiển thị popup gồm 2 cột: lý do điều chỉnh và ghi chú.  

 

Lý do điều chỉnh: Giám định viên chọn một lý do tại danh sách các lý do->nhấn enter. Focus 

qua ghi chú cho phép giám định viên nhập ghi chú. Để nhập nhiều lý do, giám định viên 

nhấn chuột phải, chọn thêm mới lý do 
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b/ Thay đổi dịch vụ 

Bước 1:Nhấn đơn giá để thực hiện thay đổi thông tin chi phí 

 
Hệ thống hiển thị màn hình thay đổi thông tin chi phí. Người dùng chọn dịch vụ cần thay đổi 

 
 

Bước 2: Nhấn biểu tượng để thay đổi dịch vụ. Phần mềm thực hiện thay đổi 

dịch vụ, thông tin thay đổi gồm: tên chi phí theo nhóm, đơn vị tính, đơn giá, thành tiền, điều 

chỉnh, chấp nhận, lý do điều chỉnh và ghi chú. Hệ thống hiển thị kết quả thay đổi chi phid 

như sau: 
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c/ Thay đổi lý do vào viện (đúng tuyến, trái tuyến, cấp cứu): 

Bước 1: Giám định viên thực hiện mở thông tin hành chính-tổng hợp.  

 

  



86 

 

Bước 2: màn hình hiển thị thông tin hành chính của bệnh nhân. Người dùng chọn lý do vào 

viện cần thay đổi 

 
Bước 3: Chọn chức năng “Đồng ý”. Khi đó tại màn hình chi phí thanh toán BHYT các thông 

tin thay đổi gồm: điều chỉnh, chấp nhận và hiển thị lý do xuất toán 

 
d/ Xem chi tiết thông tin thuốc/dịch vụ 

Giám định viên thực hiện Nhấn vào tên chi phí tại màn hình Chi phí thanh toán BHYT. Màn 

hình Chi tiết thông tin thuốc gồm 2 màn hình: thông tin thuốc và hướng dẫn.  
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Chi tiết thông tin dịch vụ  gồm 2 màn hình: thông tin dịch vụ và từ điển 

 
e/ Chức năng “Đồng ý” 

 Nhấn biểu tượng  để thực hiện giám định thanh toán như đề nghị hồ sơ. 
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f/ Chức năng “Khôi phục”:  

Nhấn biểu tượng  để thực hiện khôi phục hồ sơ chi tiết về trạng thái đã giám định 

tự động 
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g/ Chức năng “từ chối toàn bộ”: 

Bước 1: Nhấn biểu tượng  để thực hiện xuất toán hồ sơ 

 

Bước 2: Màn hình popup danh sách lí do từ chối hiển thị, giám định viên chọn lý do từ 

chốiChọn chức năng Từ chối toàn bộ 

 

Bước 3: Hiển thị lý do xuất toán hồ sơ và thay đổi giá trị cột chấp nhận, điều chỉnh 
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h/ Chức năng “lịch sử điều trị”: 

Nhấn biểu tượng  để thực hiện mở màn hình lịch sử điều trị. Giám định viên có thể 

xem chi tiết lịch sử quá trình điều trị của bệnh nhân. 

 
 

Màn hình “Lịch sử điều trị” hiển thị 
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i/ Chức năng “Từ điển quy trình” 

Nhấn biểu tượng để thực hiện mở màn hình Từ điển quy trình. Người dùng có thể 

thực hiện tìm kiếm và tra cứu . 

 
Màn hình danh mục phục vụ tra cứu hiển thị 
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j/ Chức năng xuất toán hoặc tách chi phí 

 Bước 1: Nhấn vào biểu tượng  để mở màn hình công khai chi phí.  

 
Màn hình công khai chi phí hiển thị 
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Bước 2: thực hiện tách chi phí 

Trường hợp 1: đối với tất cả các chi phí , người dùng có thể thực hiện điều chỉnh số 

lượng chi phí. 

 Điều chỉnh số lượng chi phí tại màn hình công khai chi phí 

 
 Nhấn Enter để nhập lí do . màn hình danh sách lý do điều chỉnh hiển thị. Người 

dùng chọn lý do điều chỉnh. 



94 

 

 
Đóng màn hình danh sách lí do điều chỉnh. 

 Nhấn biểu tượng  để lưu kết quả giám định 

 

 
Trường hợp 2: Tách chi phí đối với DVKT 

 Chỉ chuột đến DVKT cần tách rồi nhấn Insert. Màn hình thay đổi dịch vụ hiển thị 

 
 

 Tìm dịch vụ thay đổi bằng cách đánh nội dung vào các ô text trên lưới dữ liệu rồi 

nhấn Enter, hệ thống sẽ hiển thị các dịch vụ tìm kiếm tương ứng 
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Sau khi chọn xong những chi phí cần tách ra , chọn “ Thay đổi dịch vụ” để hoàn thành. 

g/ Chức năng khôi phục một chi phí đã bị xuất toán 

Tại màn hình hồ sơ chi tiết, chọn chi phí cần khôi phục lại như ban đầu rồi ấn vào 

biếu tượng khôi phụ của chi phí ấy: 

 

Sau khi ấn khôi phục , chi phí đó sẽ được trả lại như lúc ban đầu mà không phải khôi 

phục toàn bộ cả hồ sơ. 

 

 

Bước 8: Sau khi hoàn thành giám định chủ động tất cả các hồ sơ được phân công, giám định 

viên sẽ vào xác nhận hồ sơ. Có 2 trường hợp: 

Trường hợp 1: Đợt giám định ở trạng thái “đang giám định” và “giám định lại”. Chức năng 

“xử lý” hiển thị cho phép giám định viên xử lý và mở màn hình kết quả giám định tỉ lệ theo 

đợt gồm 3 chức năng: xác nhận kết quả, giám định lại và danh sách hồ sơ ở trạng thái enalbel. 
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Trường hợp 2: Đợt giám định ở trạng thái “Đã xác nhận”. Chức năng “xử lý” hiển thị link 

dạng dd/mm/yyyy cho phép giám định viên thực hiện xử lý và mở màn hình kết quả giám 

định tỉ lệ theo đợt gồm 3 chức năng: xác nhận kết quả ở trạng thái ẩn, giám định lại và danh 

sách hồ sơ ở trạng thái hiển thị 
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Bước 9: Xem kết quả giám định 

Trường hợp 1: Đợt giám định ở trạng thái “Mới” và “Giám định lại”. Chức năng xem kết 

quả ẩn không cho phép giám định viên xem kết quả giám định 

 

Trường hợp 2: Đợt giám định ở trạng thái “Đang giám định” và “Đã xác nhận”. Chức năng 

xem kết quả cho phép giám định viên xem kết quả giám định 
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 Nhấn nút giám định lại để mở đợt giám định lại khi cần 

 Nhấn nút  để in báo cáo C1-C2( báo cáo chi tiết về các hồ sơ bị xuất toán ) 

 Nhấn nút  để xem báo cáo 79-80B 

 Nhấn nút  để xem báo cáo theo CV3360 

 Nhấn nút  để trả kết quả cho cơ sở của đợt giám định. 

Bước 10: Nếu muốn xóa đợt giám định, thực hiện theo 2 trường hợp sau: 

Trường hợp 1: Đợt giám định ở trạng thái “Mới”. Chức năng xóa hiển thị cho phép giám 

định viên xóa đợt giám định 
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Trường hợp 2: Đợt giám định ở trạng thái “Đã xác nhận” và “Đang giám định”. Chức năng 

xóa ẩn không cho phép giám định viên xóa đợt giám định 

4.  Giám định chủ động 

 Mục đích: Xem danh sách giám định chủ động theo đợt giám định và thực hiện giám định 

chủ động các hồ sơ trong đợt giám định đã được chọn mẫu. 

 Thao tác: Vào màn hình giao diện hệ thống  Giám định  Giám định chủ động. 

 

Hệ thống hiển thị như sau: 
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Mô tả các thành phần trên giao diện: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tỉnh> Tỉnh thành thuộc cơ sở khám chữa bệnh 

<CSKCB> Cơ sở khám chữa bệnh 

<Loại điều trị> Loại điều trị gồm: tất cả, ngoại trú và nội trú 

<Đợt GĐ> Đợt giám định 

<Loại HS> Loại hồ sơ:tất cả và trong mẫu 

<Trạng thái GD> Trạng thái giám định gồm: tất cả, chưa giám định, 

đã giám định 

<Trạng thái CB> Trạng thái cảnh báo gồm: tất cả, xuất toán một 

phần, xuất toán toàn bộ, cảnh báo 

<Cảnh báo> Cảnh báo 

<Thời gian> Thời gian  

<Năm><Quý><Tháng><Giai 

đoạn> 

Thống kê theo tháng quyết toán và quý quyết toán 

<Giám định nhanh> Thực hiện giám định nhanh hồ sơ 

<Tìm kiếm> Thực hiện tìm kiếm theo điều kiện đã chọn 

 

 Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn cơ sở KCB 

Bước 2: Chọn Thời gian 
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            Bước 3: Chọn đợt giám định 

Bước 4: Nhấn biểu tượng  để tìm kiếm hồ sơ cần giám định trong đợt giám định 

của cơ sở KCB. Hệ thống hiển thị danh sách như sau: 

 
Hệ thống thực hiện đối chiếu , so sánh dựa trên các quy tắc của BHXH (QĐ 1456) để 

đưa ra các cảnh báo. Các cảnh báo: 

 : hồ sơ có cảnh báo 

 : cảnh báo hồ sơ xuất toán một phần. 

 : cảnh báo hồ sơ xuất toàn toàn bộ 

Bước 5: Thực hiện giám định hồ sơ trong đợt giám định 

Giám định chi tiết hồ sơ 

 

 Mục đích:  Giám định chi tiết từng hồ sơ  

 Thao tác: Vào màn hình giao diện hệ thống  Giám định  Giám định tỷ lệ Giám 

định và xác nhận kết quảNhấn link đợt giám địnhDanh sách hồ sơ giám định chủ 

độngNhấn link mã bệnh nhân 

(Thực hiện giám định như phần giám định hồ sơ chi tiết) 

5. Khóa số liệu giám định 

 Mục đích: Khóa số liệu giám định của cơ sở KCB . 

 Thao tác: Vào màn hình giao diện hệ thống  Giám định  Khóa số liệu giám định 
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Bao gồm các chức năng: 

 Chốt dữ liệu quyết toán 

 Chi phí bình quân 

5.1. Chốt dữ liệu quyết toán 

 Mục đích: Khóa số liệu giám định của cơ sở KCB . 

 Thao tác: Vào màn hình giao diện hệ thống  Giám định  Khóa số liệu giám định 

Chốt dữ liệu quyết toán 

 

 Mô tả các thành phần trên giao diện: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tỉnh> Tỉnh thành thuộc cơ sở khám chữa bệnh 

<CSKCB> Cơ sở khám chữa bệnh 

<Quý> Thời gian chốt số liệu 
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<Tìm kiếm> Tìm kiếm số đợt giám định trong quý 

<Tổng hơp> Tổng hợp số liệu để thực hiện chốt số liệu và phân bổ 

 Các bước thực hiện: 

Bước 1: Chọn cơ sở KCB 

Bước 2: Chọn quý chốt số liệu 

Bước 3: Nhấn tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách các đợt giám định trong quý 

Bước 4: Nhấn Tổng hợp . Hệ thống hiển thị màn hình tổng hợp số liệu quyết toán 

  

 Nhấn Tổng hợp để hệ thống hiển thị số liệu quyết toán trong quý đã chọn của cơ 

sở KCB 
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 Nhấn Phân bổ để phân bổ chi phí 

 
 Nhấn Chốt số liệu để thực hiện chốt số liệu đã phân bổ. hệ thống thông báo 

 

5.2. Chi phí bình quân 

 Mục đích: Đưa chi phí bình quân lên hệ thống . 

 Thao tác: Vào màn hình giao diện hệ thống  Giám định  Khóa số liệu giám định 

Chi phí bình quân 
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 Mô tả các thành phần trên giao diện: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Browse> Mở cửa sổ thư muc mấy tính để tìm file dữ liệu cần 

đưa lên hệ thống 

<Lưu> Đưa dữ liệu từ file lên hệ thống 

<Tải tập tin excel mẫu> Link tải tập tin excel mẫu 

 Các bước thực hiện: 

Bước 1: Tải file mẫu bằng cách nhấn vào chữ tại đây.Hệ thống tải file mẫu excel xuống, 

người dùng mở file và nhập dữ liệu theo mẫu, lưu lại trên máy tính 
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Bước 2: Import file  lê hệ thống bằng cách nhấn Browse. Hệ thống hiển thị như sau: 

 

Tìm file dữ liệu và nhấn Open.  

 

Nhấn Lưu để import file lên hệ thống. hệ thống hiển thị thông báo 

 

Hệ thống hiển thị kết quả như sau: 
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Bước 3: Chọn quý chốt số liệu 

Bước 4: Nhấn tìm kiếm. Hệ thống hiển thị danh sách các đợt giám định trong quý 

D. HỆ THỐNG CHỨC NĂNG TIỆN ÍCH 

I. QUẢN LÝ CÔNG VIỆC 

1. Mục đích ý nghĩa 

Chức năng này nhằm mục đích hỗ trợ Giám định viên quản lý các công việc thường nhật 

như :  

Hồ sơ giám định, Hồ sơ thanh toán trực tiếp, Cho phép điều chỉnh dữ liệu TH. 

2. Đối tượng sử dụng 

Giám định viên và các chuyên viên , cán bộ bảo hiểm. 

3. Giao diện 

Đăng nhập  Di chuột vào chức năng “Quản lý công việc” 

 

Chức năng quản lý công việc bao gồm các chức năng con sau: 

 Hồ sơ giám định 

 Hồ sơ thanh toán trực tiếp 
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 Cho Phép điều chỉnh dữ liệu TH 

4. Chức năng Hồ sơ giám định 

Mục đích ý nghĩa 

Chức năng này hỗ trợ việc quản lý về số lượng các hồ sơ giám định của từng giám định viên 

trong một tháng/quý/năm như các tiêu chí số hồ sơ hoàn thành , tổng số hồ sơ được phân 

công… 

Đối tượng sử dụng 

Trưởng nhóm giám định, trưởng phòng giám định , lãnh đạo các cấp từ TW đến địa phương. 

Thao tác 

Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Cơ sở KCB> Cơ sở khám chữa bệnh. Hiển thị theo phiên làm việc của 

user truy cập 

<Thời gian QT> Thời gian quyết toán. Hiển thị theo phiên làm việc của user 

truy cập 

<Tìm kiếm> Thực hiện tìm kiếm theo điều kiện  

 

 

Bước 1: Vào Quản lý công việc  Hồ sơ giám định 

 

Bước 2: Chọn các thông tin tìm kiếm để thực hiện tìm kiếm 

 Chọn Cơ sở KCB 

 Chọn Thời gian 

 Bấm vào nút Kính lúp để thực hiện tìm kiếm 

 Bấm vào dòng thông tin cụ thể để xem danh sách hồ sơ 
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Bước 3: Bấm vào dòng thông tin mã thẻ hoặc mã bệnh nhân để xem chi tiết hồ sơ 

 

Màn hình lịch sử khám chữa bệnh của 01 hồ sơ: 
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5. Hồ sơ thanh toán trực tiếp 

Mục đích ý nghĩa:  

Chức năng này hỗ trợ giám định viên tạo hồ sơ thanh toán mới, giám định thanh toán trực 

tiếp, quản lý thanh toán trực tiếp 

Đối tượng sử dụng 

Giám định viên bảo hiểm 

Giao diện  

Vào Quản lý công việc  Hồ sơ TT trực tiếp 

 

Tạo hồ sơ mới 

5.1.1. Thao tác 

Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Số hồ sơ> Mã số hồ sơ, hệ thống tự sinh ra không cần nhập 

<Ngày nộp hồ sơ> Ngày nộp hồ sơ, lấy theo ngày thực tế theo thời gian của 

hệ thống 

<Người nộp hồ sơ> Nhập tên người nộp hồ sơ – bệnh nhân hoặc người nhà 

bệnh nhân  

<Ngày đến hạn> Ngày phải trả kết quả giám định hồ sơ  

<Họ tên bệnh nhân> Họ tên của bệnh nhân 

<Ngày sinh> Ngày sinh của bệnh nhân 

<Giới tính> Giới tính bệnh nhân 

<Địa chỉ> Địa chỉ bệnh nhân 

<Số điện thoại> Số điện thoại nhà hoặc cá nhân bệnh nhân 
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<Mã thẻ BHYT> Mã thẻ bệnh nhân 

<Giá trị từ> ..<Đến ngày> Thời hạn thẻ thẻ bảo hiểm 

<Đăng ký KCB BD> Nơi đăng ký KCB Ban đầu 

<Nơi KCB> Nơi khám chữa bệnh thực tế 

<Hình thức KCB> Tích chọn hình thức KCB phù hợp 

<Thời gian điều trị>  

<Đến ngày> 

Thời gian điều trị 

<Chẩn đoán chính> Bệnh theo ICD10 

<Chẩn đoán khác> Mã bệnh kèm (nếu có) 

<Tên chẩn đoán khác> Tên bệnh kèm (nếu có) 

<Số tiền đề nghị thanh toán> Số tiền đề nghị thanh toán 

<Lý do> Lý do chưa được hưởng quyền lợi tại CSKCB 

<Nội dung yêu cầu giám 

định> 

Nội dung yêu cầu giám định 

<Nội dung yêu cầu bổ sung> Nội dung yêu cầu bổ sung 

<File đính kèm> Đính kèm file mềm 

<Tên file> Tên file đính kèm 

<Tên chứng từ> Bấm chọn tên chứng từ đính kèm 

<Cập nhật> Cập nhật hồ sơ thanh toán trực tiếp 

<Yêu cầu bổ sung> Yêu cầu bổ sung chứng từ, thông tin 

<Gửi giám định> Gửi sang giám định hồ sơ trực tiếp 

Bước 1: Vào Quản lý công việc  Hồ sơ TT trực tiếp  Tạo hồ sơ mới 

 

Bước 2: Nhập các thông tin vào hồ sơ 
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 Nhập các trường thông tin bệnh nhân 

 Nhập xong bấm cập nhật để lưu thông tin lên hệ thống 

 

Bước 3: Cập nhật, gửi giám định 

 

Bước 4: Tạo đợt giám định khác 

 Bấm in phiếu đề nghị giám định để in ra phiếu yêu cầu giám định 

 Bấm Tạo đợt thanh toán khác : Để tạo mới hồ sơ tiếp theo 
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Giám định thanh toán trực tiếp 

 

5.1.2. Thao tác 
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Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Loại KCB> Tất cả, Nội trú, Ngoại trú 

<Thời gian> Thời gian tìm kiếm 

<Tìm kiếm> Tìm kiếm thông tin 

Bước 1: Vào Quản lý công việc  Hồ sơ TT trực tiếp  Giám định TT trực tiếp 

 

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm 

 Chọn loại KCB 

 Chọn thời gian tìm kiếm 

 Bấm nút hình kính lúp để tìm kiếm hồ sơ 

 

Màn hình sẽ hiển thị danh sách những hồ sơ được gửi đến để giám định 

 

 

Quản lý thanh toán trực tiếp 

5.1.3. Thao tác 

Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  
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<Loại KCB> Tất cả, Nội trú, Ngoại trú 

<Loại hồ sơ> Tất cả, Nội tỉnh, Ngoại tỉnh 

<Kỳ báo cáo> Năm, Tháng, Quý, Giai đoạn 

<Tìm kiếm> Tìm kiếm thông tin 

<Xác nhận đã thanh toán> Xác nhận hồ sơ đã được thanh toán 

Bước 1: Vào Quản lý công việc  Hồ sơ TT trực tiếp  Quản lý thanh toán trực tiếp 

 

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm

 

 Chọn loại KCB 

 Chọn loại hồ sơ 

 Chọn thời gian kỳ báo cáo 

 Bấm nút hình kính lúp để tìm kiếm hồ sơ 

 Bấm vào dòng thông tin Số phiếu /Mã thẻ để xem thông tin chi tiết hồ sơ 

 Đối với trường hợp hồ sơ đã thanh toán chọn dòng thông tin hồ sơ đó, bấm nút xác 

nhận thanh toán 
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II. TRA CỨU THÔNG TIN GIÁM ĐỊNH 

1. Mục đích ý nghĩa 

Chức năng giúp tra cứu các thông tin liên quan đến việc giám định 

2. Đối tượng sử dụng 

Giám định viên, chuyên viên IT của Cơ quan Bảo hiểm xã hội TW và địa phương 

3. Quy tắc giám định 

Mục đích ý nghĩa 

Chức năng này giúp các giám định viên tra cứu các quy tắc giám định đang có trên hệ thống, 

tạo mới các quy tắc giám định và thiết lập thời gian có hiệu lực của các quy tắc giám định 

đó. 

Giao diện 

Đăng nhập  Di chuột đến chức năng “Giám định”  Di chuột đến chức năng  “Quy tắc 

giám định” 

 

Danh sách Quy tắc 

3.1.1. Mục đích ý nghĩa 

Hiển thị danh sách các quy tắc động do người dùng tạo ra 

3.1.2. Thao tác 
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Vào màn hình giao diện hệ thống  “Giám định”  “Quy tắc giám định”  “Danh sách 

giám định” 

 

Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tìm kiếm> Nội dung tìm kiếm, theo Mã hoặc Tên quy tắc 

 
Tìm kiếm theo nội dung đã nhập 

<Tạo mới> Tạo mới quy tắc giám định 

Bước 1: Nhập nội dung tìm kiếm vào ô “Tìm kiếm” 

Bước 2: Bấm vào biểu tượng . Hệ thống sẽ hiển thị danh sách các quy tắc thỏa mãn nội 

dung người dùng đã nhập 

 

Ngoài ra người dùng có thể gõ nội dung vào các ô text trên lưới dữ liệu để thực hiện tìm 

kiếm theo các tiêu chí chi tiết hơn 

Bước 3: Bấm biểu tượng để tạo quy tắc giám định mới của người dùng 

Tạo mới quy tắc 

3.1.3. Mục đích ý nghĩa 

Tạo quy tắc giám định mới của người dùng 

3.1.4. Thao tác 

Vào màn hình giao diện hệ thống  “Giám định”  “Quy tắc giám định”  “Tạo quy tắc” 
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Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Mã> Mã của quy tắc giám định 

<Tên> Tên chi tiết của quy tắc giám định 

<Người tạo> Tên tài khoản tạo quy tắc. Trường mặc định là tên của tài 

khoản đang đăng nhập, không thể chỉnh sửa 

<Ngày tạo> Ngày tạo mới quy tắc. Trường mặc định là ngày tạo quy tắc, 

không thể chỉnh sửa. 

<Hiệu lực> Quy tắc đã có hiệu lực áp dụng hay chưa 

 

<Loại tuổi> Người dùng lựa chọn các loại hiển thị tuổi, theo năm tuổi, 

tháng tuổi, ngày tuổi hoặc giờ tuổi 

<Trạng thái CB> Trạng thái cảnh báo khi vi phạm quy tắc giám định 

<Tuổi nhỏ nhất> Tuổi nhỏ nhất áp dụng quy tắc 

<Tuổi lớn nhất> Tuổi lớn nhất áp dụng quy tắc 

<Miêu tả> Mô tả chi tiết quy tắc 

<Mã chi tiết> Mã chi tiết của chi phí sẽ áp dụng quy tắc giám định 

<Lưu> Lưu quy tắc giám định vừa tạo 

<Tạo mới quy tắc> Tạo một quy tắc giám định mới 
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<Về danh sách quy tắc> Quay lại màn hình danh sách các quy tắc đã tạo của người 

dùng 

Bước 1: Nhập mã quy tắc giám định vào ô “Mã” 

Bước 2: Nhập tên chi tiết của quy tắc giám định vào ô “Tên” 

Bước 3: Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng 

luôn 

Bước 4: Lựa chọn loại quy tắc giám định, Bấm nút       ở phần “Loại quy tắc giám 

định”, màn hình sẽ hiển thị danh sách các loại quy tắc giám định. Với mỗi loại quy tắc 

giám định sẽ hiển thị các thiết lập tương ứng 

 

 Quy tắc Dịch vụ - Độ tuổi  

Màn hình hiển thị như sau: 
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Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Loại tuổi> Người dùng lựa chọn các loại hiển thị tuổi, theo năm tuổi, 

tháng tuổi, ngày tuổi hoặc giờ tuổi 

<Trạng thái CB> Trạng thái cảnh báo khi vi phạm quy tắc giám định 

<Tuổi nhỏ nhất> Tuổi nhỏ nhất áp dụng quy tắc 

<Tuổi lớn nhất> Tuổi lớn nhất áp dụng quy tắc 

<Miêu tả> Mô tả chi tiết quy tắc 

 

 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn dịch vụ cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng luôn 

c 

 Chọn “Loại tuổi”  

 Chọn “Trạng thái CB”  

 Nhập “Tuổi nhỏ nhất” 

 Nhập “Tuổi lớn nhất” 
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 Nhập “Miêu tả” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 

  

 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 

 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 

 

 Quy tắc Dịch vụ - Giới tính vi phạm 

Màn hình hiển thị như sau: 

 

Mô tả thủ thuật: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Trạng thái CB> Trạng thái cảnh báo khi vi phạm quy tắc giám định 

<Giới tính> Lựa chọn giới tính áp dụng quy tắc 

<Miêu tả> Mô tả chi tiết quy tắc 
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 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn dịch vụ cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng luôn 

 Chọn “Trạng thái CB”  

 Chọn “Giới tính “  

 Nhập “Miêu tả” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 

  

 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 

 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 

 Quy tắc Dịch vụ - ICD 

Màn hình hiển thị như sau: 
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Mô tả thủ thuật: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Mã ICD> Nhập mã ICD áp dụng quy tắc 

<Cảnh báo> Lựa chọn cảnh báo khi vi phạm quy tắc 

<Phù hợp> Người dùng lựa chọn “Checked/Unchecked” 

<Hiệu lực> Người dùng lựa chọn “Checked/Unchecked” 

<Miêu tả> Nhập mô tả quy tắc 

<Người tạo> Người tạo quy tắc 

<Ngày tạo> Ngày tạo quy tắc 

<Người sửa> Người sửa quy tắc 

<Ngày sửa> Ngày sửa quy tắc 
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 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn dịch vụ cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng luôn 

 Nhập “Mã ICD” 

 Chọn “Cảnh báo” 

 Chọn “Phù hợp” 

 Chọn “Hiệu lực” 

 Nhập “Miêu tả” 

 Nhập “Người tạo” 

 Nhập “Ngày tạo” 

 Nhập “Người sửa” 

 Nhập “Ngày sửa” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 

  

 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 

 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 

 Quy tắc Dịch vụ - Trùng lặp 

Màn hình hiển thị như sau: 
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Mô tả thủ thuật: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Trạng thái CB> Trạng thái cảnh báo khi vi phạm quy tắc giám định 

<Danh sách trùng lặp> Chọn dịch vụ trùng lặp 

<Miêu tả> Mô tả chi tiết quy tắc 

 

 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn dịch vụ cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng luôn 

 Chọn trạng thái “CB”  
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 Chọn “Danh sách trùng lặp” 

 
 Nhập mã/tên của dịch vụ trùng lặp vào trường “Mã”/ “Tên” để tìm kiếm  Sau 

đó tích chọn vào ô   

 Nhập “Miêu tả” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 

  

 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 

 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 

 Quy tắc Dịch vụ - Trùng lặp – Dịch vụ tương đương  

Màn hình hiển thị như sau: 

 

Mô tả thủ thuật: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  
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<Dịch vụ tương đương> Chọn dịch vụ tương đương 

 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn dịch vụ cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng luôn 

 Chọn trạng thái “CB”  

 Chọn “Dịch vụ tương đương”   Lựa chọn dịch vụ tương đương

 
 Nhập “Miêu tả” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 

  

 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 

 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 
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 Quy tắc Dịch vụ - Trước sau 

Màn hình hiển thị như sau: 

 

 

 

Mô tả thủ thuật: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Trước sau> Lựa chọn thứ tứ trước sau 

<Nhóm dịch vụ> Lựa chọn nhóm dịch vụ 

 

 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn dịch vụ cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng luôn 



129 

 

 Chọn trạng thái “CB”  

 Chọn “Nhóm dịch vụ”   Lựa chọn nhóm dịch vụ 

 
 Nhập “Miêu tả” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 

  

 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 

 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 

 Quy tắc Thuốc – Độ tuổi 

Màn hình hiển thị như sau: 
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 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn thuốc cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng luôn 

 Chọn trạng thái “Loại tuổi”  

 Chọn “Trạng thái CB”  

 Nhập “Tuổi nhỏ nhất” 

 Nhập “Tuổi lớn nhất” 

 Nhập “Miêu tả” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 

  

 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 

 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 

 Quy tắc Thuốc – Giới tính vi phạm 

Màn hình hiển thị như sau: 
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 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn thuốc cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng luôn 

 Chọn “Trạng thái CB”  

 Chọn “Giới tính”  

 Nhập “Miêu tả” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 

  

 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 
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 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 

 Quy tắc Thuốc – ICD 

Màn hình hiển thị như sau: 

 

 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn thuốc cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Nhập “Mã ICD” 

 Chọn “Cảnh báo” 

 Chọn “Phù hợp” 

 Chọn “Hiệu lực” 

 Nhập “Miêu tả” 

 Nhập “Người tạo” 

 Nhập “Ngày tạo” 

 Nhập “Người sửa” 

 Nhập “Ngày sửa” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 
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 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 

 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 

 Quy tắc Vật tư y tế - Độ tuổi 

Màn hình hiển thị như sau: 

 

 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn vật tư y tế cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng luôn 

 Chọn “Loại tuổi”  
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 Chọn “Trạng thái CB”  

 Nhập “Tuổi nhỏ nhất” 

 Nhập “Tuổi lớn nhất” 

 Nhập “Miêu tả” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 

 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 

 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 

 Quy tắc Vật tư y tế - Giới tính vi phạm 

Màn hình hiển thị như sau: 
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 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn vật tư y tế cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng luôn 

 Chọn “Trạng thái CB”  

 Chọn “Giới tính”  

 Nhập “Miêu tả” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 

 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 

 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 

 Quy tắc Vật tư y tế - ICD 

Màn hình hiển thị như sau: 
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 Chọn “Mã chi tiết” bấm nút  để lựa chọn vật tư y tế cụ thể áp dụng quy tắc 

 
 Nhập mô tả chi tiết quy tắc vào phần “Miêu tả” 

 Tích chọn  nếu muốn quy tắc giám định này được áp dụng luôn 

 Nhập “Mã ICD” 

 Chọn “Cảnh báo” 

 Chọn “Phù hợp” 

 Chọn “Hiệu lực” 

 Nhập “Miêu tả” 

 Nhập “Người tạo” 

 Nhập “Ngày tạo” 

 Nhập “Người sửa” 

 Nhập “Ngày sửa” 

 Bấm nút  để lưu quy tắc giám định vừa tạo 

 Bấm nút để tiếp tục thêm một quy tắc giám định mới 
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 Bấm nút để về màn hình danh sách các quy tắc giám định 

được tạo 

Danh sách quy tắc giám định hồ sơ 

3.1.5. Mục đích ý nghĩa 

Tra cứ và tham khảo các quy tắc giám định hồ sơ có sẵn 

3.1.6. Thao tác 

Vào màn hình giao diện hệ thống  “Giám định”  “Quy tắc giám định”  “Danh sách 

quy tắc giám định hồ sơ” 

 

Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tìm kiếm> Nhập từ khóa tìm kiếm theo mã, tên quy tắc,… 

<Mã QT> Mã quy tắc 

<Tên quy tắc> Tên chi tiết của quy tắc giám định 

<Kiểu quy tắc> Lựa chọn kiểu quy tắc giám định 

<Kết quả> Nghiệp vụ tương ứng khi gặp trường hợp vi phạm quy tắc 

giám định (điều chỉnh, xuất toán, cảnh báo) 

<Lý do> Giải thích lý do của kết quả giám định 

<Ngày BĐ> Ngày quy tắc bắt đầu có hiệu lực 
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<Ngày KT> Ngày quy tắc hết hiệu lực 

<HL> Hiển thị quy tắc có còn hiệu lực hay không 

Bước 1: Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô “Tìm kiếm” và bấm nút  để tìm kiếm. Hệ 

thống sẽ hiển thị danh sách các quy tắc thỏa mãn nội dung người dùng đã nhập. 

Bước 2: Người dùng có thể gõ nội dung vào các ô text trên lưới dữ liệu để thực hiện tìm 

kiếm theo các tiêu chí chi tiết hơn 

 

Danh sách quy tắc giám định danh mục 

3.1.7. Mục đích ý nghĩa 

Tra cứ và tham khảo các quy tắc giám định danh mục có sẵn 

3.1.8. Thao tác 

Vào màn hình giao diện hệ thống  “Giám định”  “Quy tắc giám định”  “Danh sách 

quy tắc giám định danh mục” (Các chức năng tương tự như “Danh sách quy tắc giám định 

hồ sơ” 

 

Bước 1: Nhập từ khóa tìm kiếm vào ô “Tìm kiếm” và bấm nút  để tìm kiếm. Hệ 

thống sẽ hiển thị danh sách các quy tắc thỏa mãn nội dung người dùng đã nhập. 

Bước 2: Người dùng có thể gõ nội dung vào các ô text trên lưới dữ liệu để thực hiện tìm 

kiếm theo các tiêu chí chi tiết hơn 
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4. Tra cứu hồ sơ 

Mục đích ý nghĩa 

Chức năng này giúp giám định viên tra cứu các hồ sơ giám định theo các điều kiện cụ thể 

Giao diện 

Đăng nhập  Di chuột đến chức năng “Giám định”   Di chuột đến chức năng “Tra cứu hồ 

sơ” 

 

Kiểm tra trùng nội - liên viện 

4.1.1. Mục đích ý nghĩa:  

4.1.2. Thao tác thực hiện 

Kiểm tra số liệu tổng hợp 

4.1.3. Mục đích ý nghĩa: 

Tra cứu số liệu tổng hợp của các hồ sơ  

4.1.4. Thao tác:  

Đăng nhập vào màn hình giao diện của hệ thống  “Giám định”  “Tra cứu hồ sơ”  

“Kiểm tra số liệu tổng hợp” 
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Màn hình hiển thị như sau: 

 

Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

(1) Lựa chọn các điều kiện tìm kiếm 

(2) Danh sách các hồ sơ thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm 

(3) Số liệu chi phí tổng hợp của các hồ sơ thỏa mãn điều kiện 

tìm kiếm 

Bước 1: Nhập từ khóa tìm kiếm (Họ tên, mã thẻ, mã bệnh nhân, địa chỉ,…) vào ô “Tìm 

kiếm” 
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Bước 2: Chọn “Cơ sở KCB” 

 
 Bấm nút mũi tên để hiển thị danh sách lựa chọn  

 

Bước 3: Chọn tìm kiếm cả dữ liệu tại các trạm y tế  

 
 Hoặc tích chọn “Tất cả” để chọn tìm kiếm dữ liệu tại tất cả các trạm y tế thuộc 

quản lý của bệnh viện 

 

Bước 4: Chọn “Tuyến KCB” 

 
 Bấm nút mũi tên để hiển thị danh sách lựa chọn 

 

Bước 5: Chọn “Thời gian” tìm kiếm.  

 

Bước 6: Chọn “Kết quả GĐTĐ” 
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 Bấm nút mũi tên để hiển thị danh sách lựa chọn 

 

Bước 7: Chọn “Kết quả GĐCĐ” 

 
 Bấm nút mũi tên để hiển thị danh sách lựa chọn 

 

Bước 8: Chọn “Loại KCB” 

 
 Bấm nút mũi tên để hiển thị danh sách lựa chọn 

 

Bước 9: Chọn “Tiêu chí” tìm kiếm 

 
 Bấm nút mũi tên để hiển thị danh sách lựa chọn 
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Bước 10: Chọn tìm kiếm theo nhóm mã thẻ BHYT 

 
 Bấm nút mũi tên để hiển thị danh sách lựa chọn 

 

Bước 11: Bấm nút để tìm kiếm các hồ sơ thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm đã lựa 

chọn. Màn hình sẽ hiển thị kết quả tìm kiếm như hình 
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 Ngoài ra người dùng có thể lựa chọn thêm các điều kiện tìm kiếm khác trên lưới 

dữ liệu để tìm kiếm chi tiết 

 
 Kéo thanh trượt ngang để hiển thị các thông tin khác 

 

Bước 12: Bấm nút “Xuất excel” để xuất kết quả tìm kiếm ra file excel 
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Bước 13: Tại phần danh sách kết quả 

 Bấm vào mã bệnh nhân để hiển thị màn hình giám định chi tiết của hồ sơ đó. 

 
 Bấm vào mã thẻ BHYT của bệnh nhân để hiển thị lịch sử điều trị của bệnh nhân 

 

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

 Lựa chọn khoảng thời gian tìm kiếm dữ liệu “Từ ngày”, “Đến ngày” sau đó bấm nút 

“Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chi phí chi tiết của từng đợt điều trị của 

bệnh nhân trong khoảng thời gian tìm kiếm 

 Bấm nút để quay lại màn hình tìm kiếm số liệu tổng hợp 

Hồ sơ chi phí cao 

4.1.5. Mục đích ý nghĩa: 

Tìm kiếm các hồ sơ có chi phí cao nhất và các hồ sơ có chi phí nằm trong một khoảng giá trị 

cụ thể 

4.1.6. Thao tác:  

Đăng nhập vào màn hình giao diện của hệ thống  “Giám định”  “Tra cứu hồ sơ”  “Hồ 

sơ chi phí cao” 
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Màn hình hiển thị như sau: 

 

 

 

Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

(1) Lựa chọn các điều kiện tìm kiếm 

(2) Danh sách các hồ sơ thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm 

(3) Số liệu chi phí tổng hợp của các hồ sơ thỏa mãn điều kiện 

tìm kiếm 

Bước 1: Lựa chọn các điều kiện tìm kiếm 

Bước 2: Chọn tiêu chí tìm kiếm 
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 Chọn “Số lượng hồ sơ có chi phí cao nhất” để hiển thị danh sách các hồ sơ có chi 

phí cao nhất 

 

 Nhập số lượng hồ sơ hiển thị  

 

 Chọn “Hồ sơ có chi phí cao” để hiển thị danh sách hồ sơ có chi phí nằm trong một 

khoảng giá trị cụ thể 

 
 Chọn khoảng giá trị chi phí tìm kiếm thấp nhất và cao nhất 

 

Bước 3: Bấm nút , màn hình hiển thị các hồ sơ thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm 

đã lựa chọn 

Bước 4: Bấm nút để xuất danh sách kết quả ra file  

Hồ sơ theo mã bệnh ICD 

4.1.7. Mục đích ý nghĩa 

Tra cứu các hồ sơ theo mã bệnh ICD 

4.1.8. Thao tác 

Đăng nhập vào hệ thống  “Giám định”  “Tra cứu hồ sơ”  “Hồ sơ theo mã bệnh ICD” 
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Màn hình hiển thị như sau 

 

Bước 1: Lựa chọn các điều kiện tìm kiếm 

 

Bước 2: Chọn “Loại bệnh” 

 

Bước 3: Nhập mã bệnh vào ô tìm kiếm và chọn “Tiêu chí” tìm kiếm 
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Bước 4: Bấm nút , màn hình hiển thị các hồ sơ thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm đã lựa 

chọn 

Bước 5: Bấm nút để xuất danh sách kết quả ra file excel 

Hồ sơ KCB nhiều lần  

4.1.9. Mục đích ý nghĩa 

Tìm kiếm các hồ sơ khám chữa bệnh nhiều lần 

4.1.10. Thao tác 

Đăng nhập vào hệ thống  “Giám định”  “Tra cứu hồ sơ”  “Hồ sơ KCB nhiều lần” 

 

Màn hình hiển thị như sau: 
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Thực hiện chọn các thông tin và tiêu chí rồi ấn tìm kiếm 

Hồ sơ theo Đơn vị tham gia BHYT   

4.1.11. Mục đích ý nghĩa 

 Tra cứu hồ sơ theo đơn vị tham gia bảo hiểm y tế 

4.1.12. Thao tác 

Đăng nhập vào hệ thống  “Giám định”  “Tra cứu hồ sơ”  “Hồ sơ theo Đơn vị KCB” 

 

Hồ sơ giám định viên đánh dấu 

4.1.13. Mục đích ý nghĩa 

Tra cứu các hồ sơ đã bị giám định viên đánh dấu 

4.1.14. Thao tác 
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Đăng nhập vào hệ thống  “Giám định”  “Tra cứu hồ sơ”  “Hồ sơ giám định viên đánh 

dấu” 

 

Màn hình hiển thị như sau: 

 

Bước 1: Lựa chọn các điều kiện tìm kiếm 

 

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm 
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Bước 3: Bấm nút , màn hình hiển thị các hồ sơ thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm đã lựa 

chọn 

Bước 4: Bấm nút để xuất danh sách kết quả ra file excel 

Hồ sơ giám định ngoài mẫu 

4.1.15. Mục đích ý nghĩa  

Tra cứu các hồ sơ giám định ngoài mẫu 

4.1.16. Thao tác 

Đăng nhập vào hệ thống  “Giám định”  “Tra cứu hồ sơ”  “Hồ sơ giám định ngoài 

mẫu” 

 

Màn hình hiển thị như sau: 
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Bước 1: Lựa chọn các điều kiện tìm kiếm 

 

Bước 2: Nhập thông tin tìm kiếm 

 

Bước 3: Bấm nút , màn hình hiển thị các hồ sơ thỏa mãn các điều kiện tìm kiếm đã lựa 

chọn 

Bước 4: Bấm nút để xuất danh sách kết quả ra file excel 

5. Dữ liệu tổng hợp 19, 20, 21, 3360  

Mục đích ý nghĩa 

Chức năng giúp giám định viên tổng hợp dữ liệu các báo cáo BHYT 

Giao diện 

Đăng nhập vào hệ thống  “Giám định”  “Dữ liệu tổng hợp 19, 20, 21, 3360” 
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Dữ liệu tổng hợp 79a-HD, 80a-HD  

5.1.1. Mục đích ý nghĩa 

Tổng hợp dữ liệu khám chữa bệnh BHYT theo các mẫu 79a-HD, 80a-HD 

5.1.2. Thao tác 

Đăng nhập vào hệ thống  “Giám định”  “Dữ liệu tổng hợp 19, 20, 21, 3360”  “Dữ liệu 

tổng hợp 79a-HD, 80a-HD” 

 

Dữ liệu mẫu 19/BHYT  

 Mục đích ý nghĩa: Tổng hợp dữ liệu vật tư y tế thanh toán BHYT theo mẫu 19/BHYT 

 Giao diện: 

Đăng nhập vào hệ thống  “Giám định”  “Dữ liệu tổng hợp 19, 20, 21, 3360”  “Dữ liệu 

mẫu 19/BHYT” 
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III. THỐNG KÊ  

1. Mục đích ý nghĩa 

Chức năng này nhằm mục đích hỗ giám định viên tổng hợp và phân tích các chi phí khám 

chữa bệnh liên quan đến việc thanh quyết toán bảo hiểm y tế của các cơ sở khám chữa bệnh. 

2. Đối tượng sử dụng 

Giám định viên Bảo hiểm 

3. Giao diện 

Đăng nhập  Di chuột vào chức năng “Thống kê” 

 

Chức năng “Thống kê” bao gồm các chức năng con sau: 

 Tổng hợp chi phí khám chữa bệnh 

 So sánh chi phí KCB theo hạng/tuyến 

 So sánh chi phí giữa các CSKCB 

 Phân tích chi phí bình quân 

 Tổng hợp số liệu đa tuyến => huyện 

 Phân tích dữ liệu từ chối thanh toán 

 Báo cáo động 
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 Biểu đồ phân tích điều hành 

4. Tổng hợp chi phí Khám chữa bệnh 

Mục đích ý nghĩa 

Hỗ trợ giám định viên tổng hợp lại các chi phí khám chữa bệnh của các cơ sở khám chữa 

bệnh theo tháng, quý hay theo năm. 

Thao tác 

Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Cơ sở KCB> Cơ sở khám chữa bệnh. Hiển thị theo phiên làm việc của 

user truy cập 

<Kỳ báo cáo> Thời gian quyết toán. Hiển thị theo phiên làm việc của user 

truy cập 

<Loại hình KCB> Tất cả, nội trú, ngoại trú  

<Tuyến> Bệnh nhân nội tỉnh KCBBĐ; Bệnh nhân nội tỉnh đến; Bệnh 

nhân ngoại tỉnh đến hoặc Tất cả 

<Tiêu chí tổng hợp> Chọn tiêu chí tổng hợp theo thời gian 

Bước 1: Vào Quản trị hệ thống  Quản lý người dùng  Quản lý nhóm quyền 

 

Bước 2: Chọn các trường thông tin để lấy số liệu 
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 Chọn Cơ sở khám chữa bệnh cần thống kê  

 Chọn Kỳ báo cáo (Chọn báo cáo theo tháng, theo quý hoặc theo năm) 

 Chọn Loại hình khám chữa bệnh (Chọn Ngoại trú; Nội trú hoặc Tất cả) 

 Chọn Tuyến (Bệnh nhân nội tỉnh KCBBĐ; Bệnh nhân nội tỉnh đến; Bệnh nhân ngoại 

tỉnh đến hoặc Tất cả) 

 Bấm nút Xuất excel để xuất ra file excel thống kê 

 Bấm nút Tổng hợp để xem tổng hợp chi phí KCB của cơ sở khám chữa bệnh trực tiếp 

trên phần mềm. 

 

5. So sánh chi phí khám chữa bệnh giữa các cơ sở khám chữa bệnh 

Mục đích ý nghĩa 

Hỗ trợ giám định viên so sánh các chi phí khám chữa bệnh của 2 cơ sở khám chữa bệnh 

Khoa; Tuyến KCB; Kỳ báo cáo và theo Tiêu chí. 
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Thao tác 

Bước 1: Vào Thống kê   So sánh chi phí KCB giữa các CSKCB 

 

Bước 2: Chọn các trường thông tin để lấy số liệu 

 

 Chọn Loại KCB (Ngoại trú; Nội trú hoặc Tất cả)  

 Chọn Cơ sở KCB thứ nhất (Chọn khoa, tuyến, kỳ báo cáo)  

 Chọn Cơ sở KCB thứ hai (Chọn khoa, tuyến, kỳ báo cáo)  

 Chọn Tiêu chí  

 Chọn Xuất excel để xuất thống kê ra file excel hoặc chọn Tổng hợp để xem tổng hợp 

so sánh chi phí của 2 cơ sở khám chữa bệnh trực tiếp trên phần mềm. 

Màn hình  Xuất Excel 
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Màn hình Tổng hợp 
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6. Phân tích chi phí bình quân 

Mục đích ý nghĩa 

Hỗ trợ giám định viên thống kê chi phí khám chữa bệnh bình quân theo loại khám chữa bệnh, 

nhóm tuyến bệnh nhân. 

Thao tác 

Bước 1: Vào Thống kê  Phân tích chi phí bình quân. 

 

Bước 2: Chọn các trường thông tin để lấy số liệu 
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 Chọn Cơ sở KCB  

 Chọn Kỳ báo cáo (Tháng, quý hoặc năm) 

  Chọn Tiêu chí  (Chi phí bình quân theo loại khám chữa bệnh, chi phí bình quân theo 

nhóm và chi phí bình quân theo tuyến bệnh nhân) 

 Chọn Tổng hợp để xem tổng hợp chi phí bình quân theo các tiêu chí cơ sở khám chữa 

bệnh. 

Chi phí bình quân theo loại khám chữa bệnh: 

 

Chi phí bình quân theo tuyến bệnh nhân: 
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Chi phí bình quân theo nhóm: 

 

7. Tổng hợp số liệu từ chối thanh toán 

Mục đích ý nghĩa 

Hỗ trợ giám định viên giám định viên thống kê lại các chi phí không được thanh toán bảo 

hiểm y tế tại cơ sở khám chữa bệnh hoặc tại tỉnh. 

Thao tác 

Bước 1: Vào Thống kê  Tổng hợp số liệu từ chối thanh toán. 

 

Bước 2: Chọn các trường thông tin để lấy số liệu 
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 Chọn Kiểu báo cáo (Tỉnh hoặc cơ sở khám chữa bệnh)  

 Chọn Mã tỉnh thành 

  Chọn Kỳ báo cáo (Tháng, quý hoặc năm) 

  Chọn Tiêu chí (Thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế hoặc tất cả)  

 Chọn Xuất excel để xuất dữ liệu từ chối thanh toán ra file excel 

 Chọn Tổng hợp để xem dữ liệu từ chối thanh toán trực tiếp trên phần mềm.  

8. Biểu đồ phân tích điều hành 

Biểu đồ phân tích chi phí khám chữa bệnh 

8.1.1. Mục đích, ý nghĩa 

Hỗ trợ giám định viên phân tích được dữ liệu chi phí khám bệnh theo các tiêu chí (Thuốc, 

dịch vụ kỹ thuật, vật tư hoặc đối tượng) và xem được dữ liệu đó dưới dạng biểu đồ. 

8.1.2. Thao tác 

Bước 1: Chọn Thống kê  Chọn Biểu đồ phân tích điều hành  Chọn chức năng Biểu đồ 

phân tích chi phí KCB. 
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Bước 2:Chọn các trường thông tin để lấy số liệu. 

 Chọn Cơ sở KCB 

 Chọn khoản thời gian cần xem dữ liệu phân tích (Từ tháng, đến tháng) 

 Chọn Tiêu chí (Thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư hoặc đối tượng) 

 Chọn Xuất excel để xuất dữ liệu phân tích chi phí khám chữa bệnh ra file excel  

 Chọn Tổng hợp để xem dữ liệu phân tích chi phí khám chữa bệnh trực tiếp trên phần 

mềm. 

 

 

Biểu đồ thống kê kết quả giám định 
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8.1.3. Mục đích 

Chức năng này giúp giám định viên thống kê được kết quả giám định của cơ sở khám chữa 

bệnh dưới dạng số liệu và biểu đồ. 

8.1.4. Thao tác 

Bước 1: Chọn Thống kê  Chọn Biều đồ phân tích điều hành  Chọn chức năng Biểu đồ 

thống kê kết quả giám định. 

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu. 
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 Chọn Cơ sở khám chữa bệnh  

 Chọn Thống kê theo (Số lượng, tổng chi hoặc BHYT thanh toán) 

 Chọn Đối tượng, Theo nhóm  

 Chọn Từ thời gian, Đến thời gian  

 Bấm nút Phân tích  Hệ thống sẽ đưa ra kết quả cho giám định viên. 

IV. BÁO CÁO 

1. Báo cáo quyết toán ( TT 1728/2012/TT-BTC) 

Số liệu mẫu 79,80a tại bệnh viện 

1.1.1. Mục đích 

Hỗ trợ giám định viên xem được báo cáo số liệu mẫu 7980ab của bệnh viện và của tỉnh 

1.1.2. Thao tác 

 Đề nghị thanh toán (Mẫu a) theo bệnh viện 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Báo cáo quyết toán (TT172/2012/TT-BTC)  Chọn chức năng Số 

liệu mẫu 7980ab tại bệnh viện. 

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu. 

 Chọn Đề nghị thanh toán (Mẫu a), TH theo bệnh viện 

 Chọn Cơ sở KCB, Đối tượng 

 Chọn Kỳ báo cáo, Loại báo cáo (Ngoại trú hoặc nội trú có công khám), Tuyến KCB, 

Kết quả giám định 

 Chọn Xuất CV3360 để xuất báo cáo số liệu mẫu ra file excel theo mẫu công văn 3360  

 Chọn Xuất excel để xuất báo cáo số liệu mẫu ra file excel hoặc  

 Chọn Tổng hợp để xem báo cáo số liệu mẫu trực tiếp trên phần mềm 
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 Đề nghị thanh toán (Mẫu a) theo Tỉnh 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Báo cáo quyết toán (TT172/2012/TT-BTC)   Số liệu mẫu 7980ab 

tại bệnh viện. 
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Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu. 
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 Chọn Đề nghị thanh toán (Mẫu a), TH theo tỉnh  

 Chọn Tỉnh/Thành phố, Đối tượng  

 Chọn Kỳ báo cáo, Loại báo cáo (Ngoại trú hoặc nội trú có công khám), Tuyến KCB, 

Kết quả giám định  

 Chọn Xuất CV3360 để xuất báo cáo số liệu mẫu ra file excel theo mẫu công văn 3360  

 Chọn Xuất excel để xuất báo cáo số liệu mẫu ra file excel hoặc  

 Chọn Tổng hợp để xem báo cáo số liệu mẫu trực tiếp trên phần mềm 

 Đề nghị thanh toán (Mẫu b) theo Tỉnh 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Báo cáo quyết toán (TT172/2012/TT-BTC)  Số liệu mẫu 7980ab tại 

bệnh viện. 

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu. 

 Chọn Duyệt thanh toán (Mẫu b), TH theo tỉnh 

 Chọn Cơ sở KCB, Đối tượng 

 Chọn Kỳ báo cáo, Loại báo cáo (Ngoại trú hoặc nội trú có công khám), Tuyến KCB  

 Chọn Xuất CV3360 để xuất báo cáo số liệu mẫu ra file excel theo mẫu công văn 3360  
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 Chọn Xuất excel để xuất báo cáo số liệu mẫu ra file excel hoặc  

 Chọn Tổng hợp để xem báo cáo số liệu mẫu trực tiếp trên phần mềm 

 

 

Biên bản C81- HD 

1.1.3. Mục đích 

Hỗ trợ giám định viên tạo ra biên bản tổng hợp kinh phí khám chữa bệnh và chi phí phát sinh 

ngoài cơ sở khám chữa bệnh của cơ sở khám chữa bệnh 

1.1.4. Thao tác 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Báo cáo quyết toán (TT1728/2012/TT-BTC)  Chọn chức 

năng Biên bản C81-HD. 
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Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu. 

 

 Chọn Tỉnh 

 Chọn Cơ sở KCB  

 Chọn thời gian (Quý và năm) 

 Chọn loại dữ liệu (Công an Quân nhân quốc phòng hoặc chọn Lấy từ cơ sở dữ liệu 

hoặc chọn cả 2 loại dữ liệu)  

 Chọn Tìm kiếm. 

Bước 3: Chọn trường thông tin để lấy số liệu. 
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 Nhập thông tin Hợp đồng số  

 Nhập thông tin đại diện bên A: Cơ quan BHXH 

  Nhập thông tin đại điện bên B: Cơ sở y tế  

 Nhấn Lưu lại để lưu mẫu biên bản  

 Nhấn Tổng hợp để xem mẫu biên bản trực tiếp trên hệ thống. 

Biểu mẫu C82-HD: 
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2. Tổng hợp thuốc/ VTYT/ DVKT 

Tổng hợp vật tư y tế (19/BHYT) 

2.1.1. Mục đích 

Hỗ trợ giám định viên xem được báo cáo tổng hợp vật tư y tế của cơ sở khám chữa bệnh. 

2.1.2. Thao tác 

 Bệnh viện đề nghị, in mẫu Bệnh viện 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Tổng hợp thuốc/VTYT/DVKT  Chọn chức năng Tổng hợp 

vật tư y tế (19/BHYT). 

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 
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 Chọn Thời gian (Tháng, quý hoặc năm)  

 Chọn Cơ sở khám chữa bệnh 

 Chọn Bệnh viện đề nghị và In mẫu BV 

 Nhấn Xuất excel để xuất báo cáo dưới dạng file excel  

 Nhấn vào Tổng hợp để xem báo cáo trực tiếp trên phần mềm 

Báo cáo tổng hợp vật tư y tế: 

 

 Bệnh viện đề nghị, in mẫu Tỉnh 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Tổng hợp thuốc/VTYT/DVKT  Chọn chức năng Tổng hợp 

vật tư y tế (19/BHYT). 
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Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 

 Chọn Thời gian (Tháng, quý hoặc năm)  

 Chọn Cơ sở khám chữa bệnh 

 Chọn Bệnh viện đề nghị và In mẫu Tỉnh 

 Nhấn Xuất excel để xuất báo cáo dưới dạng file excel  

 Nhấn vào Tổng hợp để xem báo cáo trực tiếp trên phần mềm 

 

Báo cáo tổng hợp vật tư y tế: 

 

 



176 

 

 Giám định duyệt, in mẫu Bệnh viện 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Tổng hợp thuốc/VTYT/DVKT  Chọn chức năng Tổng hợp 

vật tư y tế (19/BHYT). 

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 

 

 Chọn Thời gian (Tháng, quý hoặc năm)  

 Chọn Cơ sở khám chữa bệnh 

 Chọn Giám định duyệt và In mẫu Bệnh viện 

 Nhấn Xuất excel để xuất báo cáo dưới dạng file excel  

 Nhấn vào Tổng hợp để xem báo cáo trực tiếp trên phần mềm 

Báo cáo tổng hợp vật tư y tế: 



177 

 

 

 Giám định duyệt, in mẫu Tỉnh 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Tổng hợp thuốc/VTYT/DVKT  Chọn chức năng Tổng hợp 

vật tư y tế (19/BHYT). 

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 

 

 Chọn Thời gian (Tháng, quý hoặc năm)  

 Chọn Cơ sở khám chữa bệnh 

 Chọn Giám định duyệt và In mẫu Tỉnh 
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 Nhấn Xuất excel để xuất báo cáo dưới dạng file excel  

 Nhấn vào Tổng hợp để xem báo cáo trực tiếp trên phần mềm 

Báo cáo tổng hợp vật tư y tế: 

 

Tổng hợp thuốc (20/BHYT) 

2.1.3. Mục đích 

Hỗ trợ giám định viên xem được báo cáo tổng hợp thuốc của cơ sở khám chữa bệnh. 

2.1.4. Thao tác 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Tổng hợp thuốc/VTYT/DVKT  Chọn chức năng Tổng hợp 

thuốc (20/BHYT). 

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 
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 Chọn Thời gian (Tháng, quý hoặc năm) 

 Chọn Cơ sở KCB 

 Chọn Loại báo cáo (Dữ liệu theo danh mục bệnh viện, dữ liệu theo công văn 9324 

hoặc dữ liệu theo danh mục thầu 

 Chọn Lựu chọn mẫu (Bệnh viện đề nghị, in mẫu BV hoặc bệnh viện đề nghị, in mẫu 

tỉnh hoặc giám định duyệt, in mẫu BV hoặc giám định duyệt, in mẫu tỉnh) 

 Nhấn Xuất CV3131 để xuất file dữ liệu theo mẫu CV3131  

 Nhấn Xuất excel để xuất dữ liệu ra file excel  

 Nhấn Tổng hợp để xem báo cáo tổng hợp thuốc trực tiếp trên phần mềm 

Báo cáo tổng hợp thuốc: 

 

 

Tổng hợp dịch vụ kỹ thuật (21/BHYT) 

2.1.5. Mục đích 

Hỗ trợ giám định viên xem được báo cáo tổng hợp dịch vụ kỹ thuật của cơ sở khám chữa 

bệnh. 
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2.1.6. Thao tác 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Tổng hợp thuốc/VTYT/DVKT  Chọn chức năng Tổng hợp 

dịch vụ kỹ thuật (21/BHYT). 

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 

 

 Chọn Thời gian (Tháng, quý hoặc năm Chọn Thời gian (Tháng, quý hoặc năm) 

 Chọn Cơ sở KCB 

 Chọn Lựu chọn mẫu (Bệnh viện đề nghị, in mẫu BV hoặc bệnh viện đề nghị, in mẫu 

tỉnh hoặc giám định duyệt, in mẫu BV hoặc giám định duyệt, in mẫu tỉnh) 

 Chọn Lựa chọn in (In tổng hợp không phân nhóm hoặc in riêng bệnh nhân KCBBD 

hoặc in riêng bệnh nhân đa tuyến hoặc in phân nhóm bệnh nhân KCBBD, đa tuyến) 

 Nhấn Chọn cả máu (Có thể nhấn hoặc không tùy vào báo cáo muốn xem có máu và 

chế phẩm hay không có máu và chế phẩm)  

 Nhấn Xuất excel để xuất báo cáo dưới dạng file excel 

 Nhấn In mẫu 21/BHYT để xem và in trực tiếp báo cáo trên hệ thống. 

Báo cáo tổng hợp dịch vụ kỹ thuật 



181 

 

 

 

3. Thống kê chi phí khám chữa bệnh 

Thống kê chi phí KCB (14/BHYT) 

3.1.1. Mục đích 

Hỗ trợ giám định viên thống kế được các chi phí khám chữa bệnh theo tỉnh, bệnh viện, hạng 

bệnh viện và tuyến bệnh viện. 

3.1.2. Thao tác 

 Thống kê chi phí khám chữa bệnh theo Tỉnh 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Thống kê chi phí khám chữa bệnh  Chọn chức năng Thống 

kê chi phí KCB (14/BHYT).

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 
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 Chọn Kiểu báo cáo là Tỉnh  

 Chọn Tỉnh/Thành phố 

 Chọn Kỳ báo cáo (Tháng, quý hoặc năm) 

 Nhấn Xuất excel để xuất dữ liệu báo cáo ra file excel  

 Nhấn Tổng hợp để xem trực tiếp báo cáo trên hệ thống. 

Báo cáo thống kê chi phí khám chữa bệnh theo tỉnh: 

 

 Thống kê chi phí khám chữa bệnh theo Bệnh viện 
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Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Thống kê chi phí khám chữa bệnh  Chọn chức năng Thống 

kê chi phí KCB (14/BHYT).

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 

 

 Chọn Kiểu báo cáo là Bệnh viện  

 Chọn Cơ sở KCB 

 Chọn Phòng/ Khoa 

 Chọn Kỳ báo cáo (Tháng, quý hoặc năm) 

 Nhấn Xuất excel để xuất dữ liệu báo cáo ra file excel  

 Nhấn Tổng hợp để xem trực tiếp báo cáo trên hệ thống. 

Báo cáo thống kê chi phí khám chữa bệnh theo bệnh viện: 
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 Thống kê chi phí khám chữa bệnh theo hạng Bệnh viện 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Thống kê chi phí khám chữa bệnh  Chọn chức năng Thống 

kê chi phí KCB (14/BHYT).

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 

 

 Chọn Kiểu báo cáo là Hạng bệnh viện  

 Chọn Tỉnh / thành phố 

 Chọn Hạng bệnh viện 

 Chọn Kỳ báo cáo (Tháng, quý hoặc năm) 

 Nhấn Xuất excel để xuất dữ liệu báo cáo ra file excel  

 Nhấn Tổng hợp để xem trực tiếp báo cáo trên hệ thống. 

Báo cáo thống kê chi phí khám chữa bệnh theo hạng bệnh viện: 
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 Thống kê chi phí khám chữa bệnh theo Tuyến Bệnh viện 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Thống kê chi phí khám chữa bệnh  Chọn chức năng Thống 

kê chi phí KCB (14/BHYT).

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 

 

 Chọn Kiểu báo cáo là Tuyến bệnh viện  
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 Chọn Tỉnh / thành phố 

 Chọn Tuyến bệnh viện 

 Chọn Kỳ báo cáo (Tháng, quý hoặc năm) 

 Nhấn Xuất excel để xuất dữ liệu báo cáo ra file excel  

 Nhấn Tổng hợp để xem trực tiếp báo cáo trên hệ thống. 

Báo cáo thống kê chi phí khám chữa bệnh theo tuyến bệnh viện: 

 

4. Báo cáo thanh toán đa tuyến 

Tổng hợp đa tuyến nội tỉnh 

4.1.1. Mục đích 

Hỗ trợ giám định viên xem được báo cáo tổng hợp chi phí của các trường hợp đa tuyến nội 

tỉnh. 

4.1.2. Thao tác 

 Loại báo cáo Tỉnh 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn báo cáo thanh toán đa tuyến  Chọn chức năng Tổng hợp đa 

tuyến nội tỉnh 
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Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 

 

 Chọn Kiểu báo cáo là Tỉnh  

 Chọn Tỉnh 

 Chọn Kỳ báo cáo (Tháng, quý hoặc năm) 

 Nhấn Xuất excel để xuất dữ liệu báo cáo ra file excel  

 Nhấn Tổng hợp để xem trực tiếp báo cáo trên hệ thống. 

Báo cáo tổng hợp đa tuyến nội tỉnh: Kiểu báo cáo Tỉnh 

 



188 

 

 Loại báo cáo Cơ sở khám chữa bệnh 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn báo cáo thanh toán đa tuyến  Chọn chức năng Tổng hợp đa 

tuyến nội tỉnh 

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 

 

 Chọn Kiểu báo cáo là Cơ sở khám chữa bệnh 

 Chọn Tỉnh 

 Chọn Cơ sở khám chữa bệnh 

 Chọn Kỳ báo cáo (Tháng, quý hoặc năm) 

 Nhấn Xuất excel để xuất dữ liệu báo cáo ra file excel  

 Nhấn Tổng hợp để xem trực tiếp báo cáo trên hệ thống. 

Báo cáo tổng hợp đa tuyến nội tỉnh: Kiểu báo cáo Cơ sở khám chữa bệnh 
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5. Báo cáo trẻ em không thẻ 

Mục đích 

Hỗ trợ giám định viên xem được báo cáo tổng hợp chi phí của các trường hợp đa tuyến nội 

tỉnh. 

Thao tác 

 Mẫu báo cáo bệnh viện  

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn chức năng Báo cáo trẻ em không thẻ. 

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 
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 Chọn Lựa chọn mẫu là In mẫu bệnh viện 

 Chợn cơ sở y tế 

 Chọn Khoa/ Phòng 

 Chọn thời gian (Tháng, quý hoặc năm) 

 Chọn loại hình KCB 

 Chọn giới tính 

 Nhấn Chi tiết để xuất dữ liệu báo cáo chi tiết ra file excel  

 Nhấn Xuất excel để xuất dữ liệu báo cáo ra file excel  

 Nhấn Tổng hợp để xem trực tiếp báo cáo trên hệ thống. 

Báo cáo trẻ em không thẻ mẫu bệnh viện: 

 

 Mẫu báo cáo Tỉnh 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn chức năng Báo cáo trẻ em không thẻ. 
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Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 

 

 Chọn Lựa chọn mẫu là In mẫu Tỉnh 

 Chọn Tỉnh 

 Chọn thời gian (Tháng, quý hoặc năm) 

 Chọn loại hình KCB 

 Chọn giới tính 

 Nhấn Chi tiết để xuất dữ liệu báo cáo chi tiết ra file excel  

 Nhấn Xuất excel để xuất dữ liệu báo cáo ra file excel  

 Nhấn Tổng hợp để xem trực tiếp báo cáo trên hệ thống. 

Báo cáo trẻ em không thẻ mẫu Tỉnh 
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6. Báo cáo khác 

Biểu mẫu 12/ BHYT 

6.1.1. Mục đích 

Hỗ trợ giám định viên xem được báo cáo tổng hợp đề nghị tạm ứng kinh phí khám chữa bệnh 

bảo hiểm y tế của các cơ sở khám chữa bệnh. 

6.1.2. Thao tác 

 Báo cáo theo phòng giám định BHYT 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Báo cáo khác (1399-BHXH)  Chọn chức năng Biểu mẫu 

12/BHYT. 

 

Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 
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 Chọn Đơn vị lập báo cáo là Phòng giám định BHYT  

 Chọn Cở sở KCB 

 Chọn Kỳ báo cáo (Quý I, quý II, quý III hoặc quý IV)  

 Nhấn Xuất excel để xuất báo cáo tổng hợp dưới dạng file excel 

 Nhấn Tổng hợp để xem trực tiếp báo cáo tổng hợp trên hệ thống. 

Mẫu báo cáo phòng giám định BHYT: 

 

 Báo cáo theo Phòng Kế hoạch – Tài chính 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Báo cáo khác (1399-BHXH)  Chọn chức năng Biểu mẫu 

12/BHYT. 
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Bước 2: Chọn trường thông tin để lấy số liệu 

 

 Chọn Đơn vị lập báo cáo là Phòng Kế hoạch – Tài chính 

 Chọn Tỉnh 

 Chọn Kỳ báo cáo (Quý I, quý II, quý III hoặc quý IV)  

 Nhấn Xuất excel để xuất báo cáo tổng hợp dưới dạng file excel 

 Nhấn Tổng hợp để xem trực tiếp báo cáo tổng hợp trên hệ thống. 

Mẫu báo cáo phòng Kế hoạch – Tài chính: 
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7. Nhập liệu từ hệ thống khác 

Mẫu B05 - TS 

7.1.1. Mục đích 

Hỗ trợ giám định thêm mới dữ liệu về số lượng thẻ bảo hiểm y tế và số tiền phải thu lại của 

các cơ sở khám chữa bệnh lên hệ thống giám định. 

7.1.2. Thao tác 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Nhập dữ liệu từ hệ thống khác  Chọn chức năng Mẫu B05-

TS. 

 

Bước 2: Nhấn vào Tại đây để tải file excel mẫu B05-TS về. 
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Bước 3: Nhập thông tin của bệnh viện vào đúng các cột của file mẫu vừa tải về  Lưu lại file 

trên máy tính. 

 

 

Bước 4: Nhập thông tin để tải file lên hệ thống 

 

 Tại màn hình Import dữ liệu B05-TS, chọn Quý (Quý I, quý II, Quý III hoặc quý IV)  

 Chọn Năm  

 Nhấn vào Browse và chọn file dữ liệu đã lưu ở bước 3  

 Nhấn Lưu để lưu dữ liệu lên hệ thống. 

Bước 5: Kiểm tra kết quả được cập nhật vào hệ thống 

 

 Số lượng cập nhật thành công và số lượng cập nhật thất bại  

 Nhấn vào biểu tượng X để đóng thông báo và ra màn hình danh sách dữ liệu cập nhật 

 

Bước 6: Tại màn hình danh sách cập nhật, thực hiện kiểm tra thông báo lỗi của các dòng dữ 

liệu  Thực hiện sửa lỗi của tất cả các dòng lỗi vào file mẫu B05-TS  Thực hiện lại bước 4 

và bước 5 cho đến khi số lượng thất bại là 0 thì dừng. 
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Mẫu VSA – C81 

7.1.3. Mục đích 

Hỗ trợ giám định Thêm mới dữ liệu các chi phí của các cơ sở khám chữa bệnh từ hệ thống 

VSA lên hệ thống giám định. 

7.1.4. Thao tác 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Nhập dữ liệu từ hệ thống khác  Chọn chức năng Mẫu VSA – 

C81 

 

Bước 2: Nhấn vào Tại đây để tải file excel mẫu VSA – C81. 
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Bước 3: Nhập thông tin của cơ sở khám chữa bệnh vào đúng các cột của file mẫu vừa tải về  

Lưu lại file trên máy tính. 

 

Bước 4: Nhập thông tin để tải file lên hệ thống 

 

 Tại màn hình Import dữ liệu VSA – C81 nhấn vào Browse và chọn file dữ liệu đã lưu 

ở bước 3  

 Nhấn Lưu để lưu dữ liệu lên hệ thống. 

Bước 5: Kiểm tra kết quả được cập nhật vào hệ thống 

 

 Số lượng cập nhật thành công và số lượng cập nhật thất bại  

 Nhấn vào biểu tượng X để đóng thông báo và ra màn hình danh sách dữ liệu cập nhật 

 

Bước 6: Tại màn hình danh sách cập nhật, thực hiện kiểm tra thông báo lỗi của các dòng dữ 

liệu  Thực hiện sửa lỗi của tất cả các dòng lỗi vào file mẫu VSA-C81  Thực hiện lại bước 4 

và bước 5 cho đến khi số lượng thất bại là 0 thì dừng. 
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Mẫu VSA – C82 

7.1.5. Mục đích 

Hỗ trợ giám định Thêm mới dữ liệu các chi phí của các cơ sở khám chữa bệnh từ hệ thống 

VSA lên hệ thống giám định. 

7.1.6. Thao tác 

Bước 1: Chọn Báo cáo  Chọn Nhập dữ liệu từ hệ thống khác  Chọn chức năng Mẫu VSA – 

C82 

 

Bước 2: Nhấn vào Tại đây để tải file excel mẫu VSA – C82. 

 

Bước 3: Nhập thông tin của cơ sở khám chữa bệnh vào đúng các cột của file mẫu vừa tải về  

Lưu lại file trên máy tính. 
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Bước 4: Nhập thông tin để tải file lên hệ thống 

 

 Tại màn hình Import dữ liệu VSA – C82 nhấn vào Browse và chọn file dữ liệu đã lưu 

ở bước 3  

 Nhấn Lưu để lưu dữ liệu lên hệ thống. 

Bước 5: Kiểm tra kết quả được cập nhật vào hệ thống 

 

 Số lượng cập nhật thành công và số lượng cập nhật thất bại  

 Nhấn vào biểu tượng X để đóng thông báo và ra màn hình danh sách dữ liệu cập nhật 

Bước 6: Tại màn hình danh sách cập nhật, thực hiện kiểm tra thông báo lỗi của các dòng dữ 

liệu  Thực hiện sửa lỗi của tất cả các dòng lỗi vào file mẫu VSA-C82  Thực hiện lại bước 4 

và bước 5 cho đến khi số lượng thất bại là 0 thì dừng. 
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V. DANH MỤC 

1. Giới thiệu 

Mục đích, ý nghĩa 

Hỗ trợ giám định viên tra cứu các loại danh mục thuốc, dịch vụ kỹ thuật, vật tư y tế và một 

số danh mục khác thuộc danh mục dùng chun 

Đối tượng sử dụng 

Giám định viên và các chuyên viên cán bộ của cơ quan bảo hiểm. 

2. Danh mục dùng chung 

Được cập nhật hàng nằm bởi cơ quan BHXH dựa theo những thông tư / quyết định ban hành 

bởi các cơ quan thẩm quyền. 

2.1. Danh mục thuốc 

2.1.1. Thuốc tân dược 

2.1.1.1. Giao diện 

Màn hình giao diện 

 

2.1.1.2. Thao tác 

Mô tả thủ thuật: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  
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<Tìm kiếm>             Nhập mã hoặc tên thuốc 

 

<Nhóm hoạt chất>   Các nhóm hoạt chất  

 

 
 

Bước 1: Tìm kiếm thuốc theo mã, theo tên hoặc nhóm hoạt chất 

 Tìm kiếm theo mã: Nhập mã thuốc rồi click tìm kiếm. 

 

 
 Tìm kiếm theo tên: Ta nhập tên thuốc hoặc một phần của tên thuốc rồi click tìm kiếm, 

màn hình sẽ hiển thị danh sách những thuốc có thành phần chữ cái trong nội dung tìm 
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kiếm

 

Hoặc hiển thị chính xác, di chuột vào tên thuốc để xem bảng thông tin chi tiết 

 

 
 Tìm theo Nhóm hoạt chất: Vào mục <Nhóm hoạt chất> gõ  Mã/Tên nhóm hoặc một 

phần tên để được gợi ý, màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 

Chọn nhóm hoạt chất cần tra cứu 
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Chức năng tra cứu theo cây danh mục 

 

   

2.1.2. Thuốc phóng xạ 
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2.1.2.1. Giao diện:

 

 

2.1.2.2. Thao tác 

Mô tả thủ thuật: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tìm kiếm>             Nhập mã hoặc tên phóng xạ  

<Nhóm hoạt chất>   Các nhóm phóng xạ  

 

 

Bước 1: Tìm kiếm thuốc theo mã, theo tên phóng xạ  

 Tìm kiếm theo tên: Nhập tên hoặc một phần tên cần tìm  Click tìm kiếm. 
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 Tìm kiếm theo nhóm hoạt chất: Nhập  Mã/Tên nhóm hoặc một phần tên để được gợi 

ý  Click tìm kiếm

 

 

   

 

 

Chức năng xem cây danh mục phóng xạ 

2.1.3.  Chế phẩm YHCT 
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2.1.3.1. Giao diện

 

2.1.3.2. Thao tác 

Mô tả thủ thuật 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tìm kiếm>             Nhập mã hoặc tên chế phẩm YHCT 

<Nhóm thuốc YHCT>   Các nhóm chế phẩm YHCT  

 

 

Bước 1: Tìm kiếm theo nhóm thuốc YHCT hoặc tên hoặc mã thuốc 

 Nhập từ khóa theo tên hoặc mã nhóm thuốc YHCT  Click tìm kiếm 
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 Nhập từ khóa tên hoặc mã thuốc YHCT  Click tìm kiếm 

 

Chức năng xem cây danh mục nhóm thuốc YHCT 
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2.1.4. Vị thuốc YHCT 

2.1.4.1. Giao diện 
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2.1.4.2. Thao tác 

Mô tả thủ thuật: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tìm kiếm>             Nhập mã hoặc tên thuốc YHCT 

<Nhóm thuốc YHCT>   Các nhóm thuốc YHCT  

 

Các bước tìm kiếm tương tự như trên 

2.1.5. Danh mục hư hao YHCT 

Các bước tìm kiếm tương tự như trên 

2.1.6. Máu và chế phẩm của máu: 

Các bước tìm kiếm tương tự như trên 

2.1.7. Thuốc được cấp số đăng ký  

Các bước tìm kiếm tương tự như trên 

2.1.8. Thuốc công bố giá kê khai, kê khai lại 
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2.2. Dịch vụ kỹ thuật 

2.2.1. Dịch vụ kỹ thuật tương đương 

2.2.1.1. Giao diện 

 

 

 

2.2.1.2. Thao tác 

Bước 1: Tìm kiếm theo mã và tên dịch vụ 

 Nhập mã hoặc tên dịch vụ  Click Tìm kiếm 

 



212 

 

 Màn hình sẽ hiển thị tất cả những kết quả liên quan đến từ khóa được nhập vào  

  

2.3. Vật tư y tế thanh toán BHYT 

2.3.1. Nhóm vật tư y tế 

2.3.1.1. Giao diện 

 

2.3.1.2. Thao tác 

 

Bước 1: Tìm kiếm theo mã hoặc tên nhóm vật tư 

 Nhập từ khóa tìm kiếm theo mã hoặc tên Nhóm vật tư   Click tìm kiếm 
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Bảng kết quả hiển thị một hoặc nhiều tùy theo từ khóa tìm kiếm 

2.3.2. Vật tư y tế 

2.3.2.1. Giao diện 

 

2.3.2.2. Thao tác 

Mô tả các thủ thuật: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tìm kiếm>             Nhập mã hoặc tên Vật tư y tế 

<Nhóm vật tư>   Các nhóm Vật tư 
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Bước 1: Tìm kiếm theo nhóm vật tư 

 Nhập từ gợi ý tại mục <Nhóm vật tư>  Clicl tìm kiếm 
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Di chuột vào tên danh mục vật tư để xem bảng thông tin chi tiết

 

Chức năng xem cây danh mục vật tư: 

 

2.3.3. Khung giá tối đa VTYT 

2.3.3.1. Giao diện 
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2.3.3.2. Thao tác như phần Vật tư Y tế 

2.4. Danh mục bệnh theo ICD X 

2.4.1. Danh mục chương bệnh 

2.4.1.1. Giao diện 
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2.4.1.2. Thao tác 

 Nhập từ khóa tìm kiếm theo mã, tên chương  Click tìm kiếm 

 

2.4.2. Danh mục nhóm bệnh 

2.4.2.1. Giao diện 

 

2.4.2.2. Thao tác 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tìm kiếm>             Nhập mã hoặc tên nhóm bệnh 

<Chương ICD>   Các chương bệnh 
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Bước 1: Tìm kiếm theo chương bệnh hoặc tên, mã bệnh 

 Nhập từ khóa là tên chương bệnh hoặc mã trong mục <Chương bệnh> 

 
 Chọn chương bệnh  Click tìm kiếm 

 

 Gõ từ khóa theo tên bệnh hoặc nhóm bệnh  Click tìm kiếm 
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Chức năng xem cây danh mục chương bệnh 

 

 

a. Danh mục bệnh 

Đường dẫn 

 
Giao diện 
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Các thành phần trên giao diện: 

<Tìm kiếm>            : Nhập mã hoặc tên bệnh 

<Nhóm hoạt chất>  : Các nhóm bệnh 

 Thao tác 

 Tìm kiếm theo nhóm bệnh: 

+ Nhập từ khóa tên hoặc mã nhóm bệnh trong mục <Nhóm ICD> 

+ Chọn nhóm bệnh cần tìm 

+ Click tìm kiếm 
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 Chức năng xem cây nhóm bệnh 

 

 

 

b. Danh mục bệnh mãn tính 

Đường dẫn 
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Giao diện 

 
Thao tác 

Tìm kiếm theo từ khóa theo tên hoặc mã bệnh mãn tính 

+ Nhập từ khóa tìm kiếm theo tên hoặc mã bệnh 

+ Click tìm kiếm 

 

 

2.5. Danh mục CSKCB 

Đường dẫn 
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Giao diện 

 

Các thành phần trên giao diện: 

<Tìm kiếm>         : Nhập mã hoặc tên CSKCB 

<Đơn vị>         : Các đơn vị BHXH cấp tỉnh 

 Thao tác 

 Tìm kiếm theo đơn vị 

+ Nhập từ khóa theo tên hoặc mã đơn vị tại mục <Đơn vị> 

+ Click tìm kiếm 
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 Tìm kiếm bằng từ khóa theo tên hoặc mã CSKCB 

+ Nhập từ khóa theo tên hoặc mã CSKCB 

+ Click tìm kiếm 

 

Kết quả có thể hiển thị một hoặc nhiều cơ sở tùy theo cách nhập từ khóa 

2.6. 2.1.6 Danh mục khác 

a. Danh mục đơn vị hành chính 

b. Danh mục mã hóa khoa 

c. Danh mục nhà sản xuất 

d. Danh mục công ty cung ứng 

e. Danh mục đường dùng 

f. Danh mục đơn vị tính 

Ta thực hiện các bước tìm kiếm như các mục trên 

3. Danh mục tại tỉnh 

Hiển thị danh sách kết quả những gói thầu của tỉnh được công bố. Thêm chức năng 

thêm gói thầu của tỉnh để thực hiện ánh xạ. 

3.1. Danh mục kết quả trúng thầu thuốc tỉnh 
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Đường dẫn:

 

Màn hình hiển thị

 

4. Danh mục tại CSKCB 

 Tra cứu danh mục thuốc/dịch vụ/VTYT tại cơ sở kcb 

4.1. Danh mục thuốc tại CSKCB 

Đường dẫn 

 

Giao diện 
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Các thành phần trên giao diện: 

<Tìm kiếm>  : Nhập từ khóa tìm kiếm theo mã hoặc tên thuốc 

<Tỉnh thành>  : Chọn tỉnh thành 

<Bệnh viện>  : Chọn bệnh viện 

 

Thao tác 

Chức năng tìm kiếm theo CSKCB: 

+Chọn <Tỉnh thành> 

+Chọn<Bệnh Viên> 

+Click Tìm kiếm 
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 Chức năng tìm kiếm bằng từ khóa theo mã hoặc tên thuốc 

  +Nhập mã hoặc tên thuốc:  

  +Tìm kiếm 

 

 Mục kết quả có thể hiện một hay nhiều kết quả tùy thuộc vào từ khóa được nhập 

 

 Chức năng xem cây danh mục  
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4.2. Danh mục VTYT tại CSKCB 

Thao tác như mục 4.1 
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4.3. Danh mục DVKT tại CSKCB 

4.4. Danh mục giá DVKC tại CSKCB 

4.5. Danh mục khác tại CSKCB 

5. Danh mục khác 

Thực hiện tra cứu và tìm kiếm như hướng dẫn ở trên 

6. Nhập dữ liệu danh mục 

VI. QUẢN TRỊ HỆ THỐNG 

1. Mục đích ý nghĩa 

Chức năng này nhằm mục đích hỗ trợ Chuyên viên IT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản 

lý các công việc liên quan tới người dùng : quản lý người dùng / phân quyền, Lịch sử người 

dùng . 

2. Đối tượng sử dụng 

Chuyên viên IT của Cơ quan Bảo hiểm xã hội TW và các tỉnh cùng các đơn vị đặc biệt ( 

DB,DN…) 

3. Giao diện 

Đăng nhập  Di chuột vào chức năng “Quản trị hệ thống” 

Chức năng quản lý công việc bao gồm các chức năng con sau: 

 Quản lý người dùng 

 Quản lý hệ thống 

 

4. Quản lý người dùng  

Mục đích ý nghĩa:  

Chức năng này hỗ trợ Chuyên viên IT quản lý nhóm quyền, phân quyền tài khoản người 

dùng. 

Đối tượng sử dụng 
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Chuyên viên IT của Cơ quan Bảo hiểm xã hội TW và địa phương 

Giao diện  

Vào Quản trị hệ thống  Quản lý người dùng 

 

4.1. Quản lý nhóm quyền  

4.1.1. Thao tác 

Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Edit>  

<Delete>  

<Tạo mới>  

  

Bước 1: Vào Quản trị hệ thống  Quản lý người dùng  Quản lý nhóm quyền

 

Bước 2: 
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4.2. Quản lý quyền 

4.3. Quản lý phân quyền   

4.3.1. Thao tác 

Mô tả thuật ngữ:  

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Delete>  

<Sửa>  

<Thêm mới>  

  

Bước 1: Vào Quản trị hệ thống  Quản lý người dùng  Quản lý phân quyền 

 

4.4. Quản lý người dùng 

  

4.4.1. Thao tác 

Bước 1: Vào Quản trị hệ thống  Quản lý người dùng  Quản lý người dùng 

 

Bước 2: Tạo người dùng mới , chọn biểu tượng  trên màn hình ( góc trên bên phải) 
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Lưu ý: Chỉ có tài khoản admin của tỉnh hoặc TW mới có quyền thực hiện thao tác này 

 

+ Thực hiện điền đầy đủ thông tin tại màn hình tạo mới người dùng  

+ Tích chọn <Kích hoạt> 

+ Tích chọn <Khóa> nếu muốn tài khoản trong trạng thái khóa ( Khóa là trạng thái tài 

khoản đã được tạo nhưng không đăng nhập được) 

+ Tích chọn <Cho phép phân quyền> để tài khoản được tạo là Tài khoản phân quyền 

+ Chọn đơn vị cho tài khoản 

+ Chọn  để hoàn tất việc tạo mới tài khoản 

Bước 3: Phân quyền cho tài khoản vừa tạo 

 

5. Quản lý hệ thống 

Mục đích ý nghĩa 

. 

Đối tượng sử dụng 

Giao diện  

VII. TRỢ GIÚP  

1. Mục đích ý nghĩa 

Chức năng này nhằm mục đích hỗ trợ người dùng các câu hỏi thường gặp, tải Hướng dẫn sử 

dụng 

2. Đối tượng sử dụng 

Giám định viên, chuyên viên IT của Cơ quan Bảo hiểm xã hội TW và địa phương 

3. Giao diện 
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Đăng nhập  Di chuột vào chức năng “Trợ giúp” 

Chức năng quản lý công việc bao gồm các chức năng con sau: 

 Hướng dẫn sử dụng 

 Câu hỏi thường gặp 

 Giới thiệu 

4. Hướng dẫn sử dụng 

5. Câu hỏi thường gặp 

6. Giới thiệu 

 

VIII. TÀI KHOẢN 

1. Mục đích ý nghĩa 

Chức năng này nhằm mục đích hỗ trợ người dùng đăng xuất khỏi hệ thống, thay đổi thông 

tin tài khoản. 

2. Đối tượng sử dụng 

Giám định viên, chuyên viên IT của Cơ quan Bảo hiểm xã hội TW và địa phương 

3. Giao diện 

Đăng nhập  Di chuột vào chức năng “Tài khoản” 

Chức năng “Tài khoản” bao gồm các chức năng con sau: 

 Đăng xuất 

 Thông tin tài khoản 
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4. Đăng xuất 

Thao tác 

Bấm vào đăng xuất để thực hiện đăng xuất tài khoản 

5. Thông tin tài khoản 

Thao tác 

Mô tả thuật ngữ: 

Trường / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Tên đăng nhập> Tên tài khoản đăng nhập 

<Tên người dùng> Họ tên giám định viên, chuyên viên IT 

<Mật khẩu hiện tại> Mật khẩu đang sử dụng 

<Mật khẩu mới> Mật khẩu thay thế mật khẩu hiện tại 

<Nhập lại mật khẩu mới> Nhập lại mật khẩu mới 

<Cập nhật> Cập nhật thông tin vừa chỉnh sửa 

Bước 1: Vào Tài khoản  Thông tin tài khoản 

 
 

Bước 2: Thực hiện thay đổi mật khẩu 

 Nhập mật khẩu hiện tại 

 Nhập mật khẩu mới 

 Nhập lại mật khẩu mới 

 Bấm cập nhật để thực hiện cập nhật mật khẩu mới 


