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A. CỔNG TIẾP NHẬN HỒ SƠ KHÁM CHỮA BỆNH 

I. Đăng nhập phần mềm 

Mục đích  
Đăng nhập vào phần mềm giám định bảo hiểm y tế 

Cách truy cập  Vào  

1. Giao diện 

 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / 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 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 - Chức năng đăng nhập: 

+ Nhập tài khoản người dùng được cấp 

+ Nhập mật khẩu 

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

II. Nhập hồ sơ khám, ngoại trú 

Mục đích  
Nhập hồ sơ khám và điều trị ngoại trú 
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Cách truy cập  Vào  

1. Giao diện 

 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Mã QR>  Mã QR code 

<Mã bệnh nhân> Mã số bệnh nhân quy định tại CSKCB 

<Số phiếu> Số phiếu bệnh nhân quy định tại CSKCB 

<Mã thẻ BHYT>  Mã thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp 

<Họ tên> Họ và tên người bệnh 

<Ngày sinh> Ngày sinh ghi trên thẻ 

<Giới tính> Giới tính bệnh nhân: Nam hay Nữ 

<Khu vực> Khu vực sinh sống của bệnh nhân 

<Địa chỉ> Địa chỉ ghi trên thẻ BHYT 

<Tên cha mẹ/NGH> Họ tên cha mẹ/Người giám hộ nếu bệnh nhân là trẻ 

em 

<KCB ban đầu> Mã cơ sở KCB nơi người bệnh đăng ký ban đầu ghi 

trên thẻ BHYT 
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<Thời hạn từ> Thời điểm thẻ có giá trị 

<Thời hạn đến> Thời điểm thẻ hết giá trị 

<Đủ 5 năm LT> Thời điểm đủ 5 năm liên tục tham gia BHYT 

<Chi trả > 6 TL CS> Bệnh nhân có cùng chi trả lớn hơn 6 tháng lương cơ 

sở không? 

<Cân nặng> Cân nặng bệnh nhân 

<Mã tai nạn> Mã tai nạn thương tích 

<Nơi chuyển đến> Mã cơ sở KCB chuyển người bệnh đến 

<Mã khoa> Mã khoa 

<Mã bác sĩ> Mã bác sĩ 

<Lý do vào viện> Đối tượng đến khám BHYT: Đúng tuyến; Cấp cứu; 

Trái tuyến 

<Mã bệnh> Mã bệnh 

<Mã bệnh khác> Mã bệnh khác 

<Tên bệnh> Chẩn đoán khi ra viện 

<Ngày vào> Ngày giờ đến khám hoặc nhập viện 

<Ngày ra> Ngày giờ ra viện 

<Số ngày điều trị> Số ngày điều trị 

<Ngày TToán> Ngày giờ thanh toán 

<Tình trạng ra viện> Tình trạng ra viện: Ra viện; Chuyển viện; Trốn 

viện; Xin ra viện) 

<Công khám> Nhập công khám 

<Chi phí 

Thuốc/DVKT/VTYT> 

Nhập các chi phí Thuốc, Dịch vụ kĩ thuật, Vật tư y 

tế 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  
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1 Chức năng Lƣu hồ sơ: 

- Nhập thông tin hành chính, thông tin khám chữa bệnh và các chi 

phí 

- Chọn chức năng “Lưu” hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + L -> Hệ 

thống thông báo lưu file thành công      

2 Chức năng Lƣu và in: 

- Nhập thông tin hành chính, thông tin khám chữa bệnh và các chi 

phí 

- Chọn chức năng “Lưu và in” -> Hệ thống thông báo lưu file 

thành công      

3 Chức năng Thêm mới: 

- Nhập thông tin hành chính, thông tin khám chữa bệnh và các chi 

phí 

- Chọn chức năng “Lưu” hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + L, hoặc 

chọn chức năng “Lưu và in” -> Hệ thống thông báo lưu file thành 

công  

- Chọn chức năng “Nhập mới” để tạo trở về màn hình khởi tạo 

 

4 Chức năng In bảng kê: 

- Nhập thông tin hành chính, thông tin khám chữa bệnh và các chi 

phí 

- Chọn chức năng “Lưu” hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + L -> Hệ 

thống thông báo lưu file thành công      

- Chọn chức năng “In bảng kê” để xuất bảng kê 

5 Chức năng In đơn thuốc: 

- Nhập thông tin hành chính, thông tin khám chữa bệnh và các chi 

phí 

- Chọn chức năng “Lưu” hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + L, hoặc 

chọn chức năng “Lưu và in” -> Hệ thống thông báo lưu file thành 

công  

- Chọn chức năng “In đơn thuốc”      

6 Chức năng Tạo giấy chuyển tuyến: 

- Nhập thông tin hành chính và các chi phí 

- Chọn chức năng “Lưu” hoặc nhấn tổ hợp phím Alt + L, hoặc 

chọn chức năng “Lưu và in” -> Hệ thống thông báo lưu file thành 

công  

- Chọn chức năng “Tạo giấy chuyển tuyến”     

+ Chức năng “In giấy chuyển tuyến” 

7 Chức năng Xem lịch sử khám chữa bệnh: 
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- Nhập thông tin hành chính 

- Chọn chức năng “Lịch sử KCB” -> Hệ thống hiển thị lịch sử 

khám chữa bệnh của người bệnh trong 2 ngày tính từ ngày hiện 

tại  

 

III. Danh sách hồ sơ ngoại trú 

Mục đích Tìm kiếm hồ sơ khám chữa bệnh ngoại trú đã nhập trực tiếp vào hệ 

thống 

Cách truy 

cập  
Vào menu [Quản lý khám chữa bệnh/Danh sách hồ sơ ngoại trú] 

 

1. Giao diện 

 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / 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> Tháng/Quý/Năm quyết toán  

<Tìm kiếm> Thực hiện tìm kiếm theo điều kiện 

<Thêm hồ sơ> Nhập mới hồ sơ khám ngoại trú 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tìm kiếm”: 

- Chọn Thời gian quyết toán 

-  Chọn biểu tượng ->Hiển thị danh sách hồ sơ theo điều kiện 

 Chức năng “Thêm hồ sơ”: 

- Nhấn biểu tượng   -> Chuyển sang màn hình thêm mới hồ sơ 

khám ngoại trụ 
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IV. Thống kê số liệu 

Mục đích  
  Thống kê số liệu các hồ sơ đã nhập trực tiếp trên cổng 

Cách truy cập  Vào menu [Quản lý khám chữa bệnh/Thống kê số liệu]  

 

1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / 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> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 

<Loại KCB> Loại khám chữa bệnh: Tất cả; Ngoại trú; Nội trú 

<Tuyến KCB> Tuyến khám chữa bệnh: Tất cả; Nội tỉnh KCB ban đầu; Nội 

tỉnh đến; Ngoại tỉnh đến 

<Tiêu chí tổng hợp> Tiêu chí tổng hợp: Theo ngày; Theo khoa; Theo khoa-ngày  

<Tổng hợp> Thực hiện tổng hợp dữ liệu theo điều kiện đã chọn, xem dữ 

liệu dưới dạng pdf, cho phép in và lưu trực tiếp 

<Xuất Excel> Thực hiện xuất file thống kê dưới dạng Excel 

<Đóng> Đóng màn hình, trở về trang chủ 
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2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tổng hợp”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Tổng hợp ->Hiển thị bảng thống kê theo các điều kiện 

đã chọn 

2 Chức năng “Xuất Excel”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Xuất Excel -> Xuất file thống kê dưới dạng Excel 

3 Chức năng “Đóng”: 

- Chọn chức năng Đóng -> Đóng màn hình, trở về trang trủ 

V. Kết quả gửi hồ sơ XML 

Mục đích  
Xem kết quả gửi hồ sơ XML theo cơ sở khám chữa bệnh 

Cách truy cập  
Vào menu[Hồ sơ đề nghị thanh toán/Hồ sơ XML/Kết quả gửi hồ sơ 

XML] 

1. Giao diện 

 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

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

cập 

<Từ ngày> Ngày gửi hồ sơ lên cổng tiếp nhận 

<Đến ngày> Ngày gửi hồ sơ lên cổng tiếp nhận 

<Tìm kiếm> Thực hiện tìm kiếm theo thời gian đã chọn 

 

1. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng tìm kiếm: 

- Chọn thời gian 

- Chọn biểu tượng ->Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm 
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2 Chức năng xem danh sách hồ sơ gửi thành công theo ngày 

- Từ màn hình kết quả gửi hồ sơ theo khoảng thời gian, thực hiện click 

vào tổng số hồ sơ gửi thành công theo ngày trên lưới -> hiển thị danh 

sách hồ sơ gửi thành công lên cổng tiếp nhận theo ngày 

 
3 Chức năng xem kết quả gửi hồ sơ trong 1 ngày 

- Từ màn hình kết quả gửi hồ sơ theo khoảng thời gian, thực hiện click 

vào ngày cụ thể trên lưới -> hiển thị danh sách kết quả gửi hồ sơ lên 

cổng tiếp nhận theo mã giao dịch 

 
4 Chức năng xem danh sách hồ sơ gửi thành công theo mã giao dịch 

- Từ màn hình kết quả gửi hồ sơ theo 1 ngày, thực hiện click vào tổng số 

hồ sơ thành công theo mã giao dịch trên lưới -> Hiển thị danh sách hồ 

sơ gửi thành công của mã giao dịch 
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5 Chức năng xem danh sách lỗi theo mã giao dịch 

- Từ màn hình kết quả gửi hồ sơ theo 1 ngày, thực hiện click vào tổng số 

hồ sơ lỗi theo mã giao dịch trên lưới -> Hiển thị danh sách lỗi của mã 

giao dịch 

 

6 Chức năng xem chi tiết hồ sơ gửi thành công 

- Từ màn hình danh sách hồ sơ gửi thành công theo ngày hoặc theo mã 

giao dịch, thực hiện click vào Mã thẻ BHYT -> Hiển thị chi tiết hồ sơ 

đã chọn 
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VI. Danh sách đề nghị thanh toán 

Mục đích  
Tìm kiếm hồ sơ, xóa hồ sơ, gửi đề nghị thanh toán 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/Hồ sơ XML/Danh sách đề nghị 

thanh toán]  

 

1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

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

user truy cập 

<Loại KCB> Loại khám chữa bệnh: Tất cả; Ngoại trú; Nội trú 

<Thời gian> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 

<Trạng thái HS> Trạng thái hồ sơ: Tất cả; Hồ sơ lỗi; Hồ sơ đúng 

<Trạng thái TT> Trạng thái thanh toán: Tất cả; Chưa đề nghị thanh toán; 

Đang đề nghị thanh toán; Đã đề nghị thanh toán  

<Tổng HS chọn> Số lượng hồ sơ chọn 

<Tổng chi> Tổng chi phí của các hồ sơ đã chọn 

<Tổng BNTT> Tổng tiền bệnh nhân thanh toán của các hồ sơ đã chọn 

<Tổng BHTT> Tổng tiền bảo hiểm thanh toán của các hồ sơ đã chọn 

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

<Đề nghị thanh toán> Thực hiện gửi hồ sơ đã chọn lên hệ thống giám định 

<Đóng> Đóng màn hình, trở về trang chủ 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tìm kiếm”: 
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- Chọn các điều kiện tìm kiếm 

- Chọn biểu tượng  ->Hiển thị danh sách hồ sơ theo điều kiện đã 

chọn 

2 Chức năng “Đề nghị thanh toán”: 

- Chọn một hoặc nhiều hồ sơ 

- Chọn biểu tượng -> Hồ sơ được chọn sẽ được gửi lên hệ thống 

giám định 

3 Chức năng “Xóa”: 

- Chọn các điều kiện tìm kiếm 

- Chọn biểu tượng  ->Hiển thị danh sách hồ sơ theo điều kiện đã 

chọn 

- Chọn biểu tượng  trên lưới -> Hệ thống thông báo xóa thành 

công 

VII. Tổng hợp báo cáo 79a/80a từ hồ sơ XML 

Mục đích  
Tổng hợp báo cáo 79a/80a từ hồ sơ XML 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/Hồ sơ XML/Tổng hợp báo 

cáo/Báo cáo 79a/80a]  

 

1. Giao diện 
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Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

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

user truy cập 

<Cơ sở KCB con> Cơ sở khám chữa bệnh con 

<Đối tượng> Đối tượng bảo hiểm y tế 

<Kỳ báo cáo> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 

<Loại báo cáo> Loại báo cáo: Ngoại trú(79a); Nội trú(80a); Nội trú có công 

khám(80a) 

<Tuyến KCB> Tuyến khám chữa bệnh: Tất cả; Đúng tuyến; Trái tuyến; 

Cấp cứu 

<Tình trạng gửi> Tình trạng gửi: Đã đề nghị thanh toán; Chưa đề nghị thanh 

toán  

<Tổng hợp> Thực hiện tổng hợp dữ liệu theo điều kiện đã chọn, xem dữ 

liệu dưới dạng pdf, cho phép in và lưu trực tiếp 

<Xuất Excel> Thực hiện xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

<Đóng> Đóng màn hình, trở về trang chủ 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tổng hợp”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Tổng hợp ->Hiển thị báo cáo theo các điều kiện đã 

chọn 

2 Chức năng “Xuất Excel”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Xuất Excel -> Xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

3 Chức năng “Đóng”: 

- Chọn chức năng Đóng -> Đóng màn hình, trở về trang trủ 

 

VIII. Tổng hợp báo cáo 19/BHYT từ hồ sơ XML 

Mục đích  
Tổng hợp báo cáo 19/BHYT từ hồ sơ XML 

Cách truy cập  Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/Hồ sơ XML/Tổng hợp báo 
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cáo/Báo cáo 19]  

 

1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Kỳ báo cáo> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 

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

user truy cập 

<Cơ sở KCB con> Cơ sở khám chữa bệnh con 

<Tình trạng gửi> Tình trạng gửi: Đã đề nghị thanh toán; Chưa đề nghị thanh 

toán  

<Tổng hợp> Thực hiện tổng hợp dữ liệu theo điều kiện đã chọn, xem dữ 

liệu dưới dạng pdf, cho phép in và lưu trực tiếp 

<Xuất Excel> Thực hiện xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

<Đóng> Đóng màn hình, trở về trang chủ 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tổng hợp”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Tổng hợp ->Hiển thị báo cáo theo các điều kiện đã 

chọn 

2 Chức năng “Xuất Excel”: 
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- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Xuất Excel -> Xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

3 Chức năng “Đóng”: 

- Chọn chức năng Đóng -> Đóng màn hình, trở về trang trủ 

 

VIII. Tổng hợp báo cáo 20/BHYT từ hồ sơ XML 

Mục đích  
Tổng hợp báo cáo 20/BHYT từ hồ sơ XML 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/Hồ sơ XML/Tổng hợp báo 

cáo/Báo cáo 20]  

 

1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Kỳ báo cáo> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 

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

user truy cập 

<Cơ sở KCB con> Cơ sở khám chữa bệnh con 

<Tình trạng gửi> Tình trạng gửi: Đã đề nghị thanh toán; Chưa đề nghị thanh 

toán  

<Tổng hợp> Thực hiện tổng hợp dữ liệu theo điều kiện đã chọn, xem dữ 

liệu dưới dạng pdf, cho phép in và lưu trực tiếp 

<Xuất Excel> Thực hiện xuất file báo cáo dưới dạng Excel 
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<Đóng> Đóng màn hình, trở về trang chủ 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tổng hợp”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Tổng hợp ->Hiển thị báo cáo theo các điều kiện đã 

chọn 

2 Chức năng “Xuất Excel”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Xuất Excel -> Xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

3 Chức năng “Đóng”: 

- Chọn chức năng Đóng -> Đóng màn hình, trở về trang trủ 

 

IX. Tổng hợp báo cáo 21/BHYT từ hồ sơ XML 

Mục đích  
Tổng hợp báo cáo 21/BHYT từ hồ sơ XML 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/Hồ sơ XML/Tổng hợp báo 

cáo/Báo cáo 21]  

 

1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  
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<Kỳ báo cáo> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 

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

user truy cập 

<Cơ sở KCB con> Cơ sở khám chữa bệnh con 

<Tình trạng gửi> Tình trạng gửi: Đã đề nghị thanh toán; Chưa đề nghị thanh 

toán  

<Tổng hợp> Thực hiện tổng hợp dữ liệu theo điều kiện đã chọn, xem dữ 

liệu dưới dạng pdf, cho phép in và lưu trực tiếp 

<Xuất Excel> Thực hiện xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

<Đóng> Đóng màn hình, trở về trang chủ 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tổng hợp”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Tổng hợp ->Hiển thị báo cáo theo các điều kiện đã 

chọn 

2 Chức năng “Xuất Excel”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Xuất Excel -> Xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

3 Chức năng “Đóng”: 

- Chọn chức năng Đóng -> Đóng màn hình, trở về trang trủ 

 

 

 

X. Kết quả giám định 

Mục đích  
Xem kết quả giám định theo cơ sở khám chữa bệnh 

Cách truy cập  Vào menu[Hồ sơ đề nghị thanh toán/Hồ sơ XML/Kết quả giám định] 

1. Giao diện 
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Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

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

cập 

<Loại KCB> Loại khám chữa bệnh: Tất cả; Ngoại trú; Nội trú 

<Tháng> Tháng quyết toán 

<Năm> Năm quyết toán 

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

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng tìm kiếm: 

- Chọn/nhập tháng 

- Chọn/nhập năm 

- Chọn biểu tượng ->Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm 

 
2 Chức năng xem các báo cáo 79b, 80b theo đúng định dạng file: VD: 

01006_thang_01_2015_79b.xslsx 

- Thực hiện click vào từng báo cáo tại lưới -> Xuất ra file excel báo cáo 

tháng 

 

 XI. Kết quả gửi hồ sơ tổng hợp 

Mục đích  
Xem kết quả gửi hồ sơ tổng hợp theo cơ sở khám chữa bệnh 

Cách truy cập  Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/Hồ sơ tổng hợp/Kết quả gửi hồ 
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sơ tổng hợp] 

1. Giao diện 

 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

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

cập 

<Loại hồ sơ> Loại hồ sơ: Hồ sơ 79A/80A; Hồ sơ 19; Hồ sơ 20; Hồ sơ 21 

<Từ ngày> Ngày gửi hồ sơ lên cổng tiếp nhận 

<Đến ngày> Ngày gửi hồ sơ lên cổng tiếp nhận 

<Tìm kiếm> Thực hiện tìm kiếm theo thời gian đã chọn 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng tìm kiếm: 

- Chọn thời gian 

- Chọn biểu tượng ->Hiển thị danh sách kết quả tìm kiếm 

 
2 Chức năng xem danh sách hồ sơ gửi thành công theo ngày 

- Từ màn hình kết quả gửi hồ sơ theo khoảng thời gian, thực hiện click 

vào tổng số hồ sơ gửi thành công theo ngày trên lưới -> hiển thị danh 

sách hồ sơ gửi thành công lên cổng tiếp nhận theo ngày 
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3 Chức năng xem kết quả gửi hồ sơ trong 1 ngày 

- Từ màn hình kết quả gửi hồ sơ theo khoảng thời gian, thực hiện click 

vào ngày cụ thể trên lưới -> hiển thị danh sách kết quả gửi hồ sơ lên 

cổng tiếp nhận theo mã giao dịch 

 
4 Chức năng xem danh sách hồ sơ gửi thành công theo mã giao dịch 

- Từ màn hình kết quả gửi hồ sơ theo 1 ngày, thực hiện click vào tổng số 

hồ sơ thành công theo mã giao dịch trên lưới -> Hiển thị danh sách hồ 

sơ gửi thành công của mã giao dịch 

 
5 Chức năng xem danh sách lỗi theo mã giao dịch 

- Từ màn hình kết quả gửi hồ sơ theo 1 ngày, thực hiện click vào tổng số 
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hồ sơ lỗi theo mã giao dịch trên lưới -> Hiển thị danh sách lỗi của mã 

giao dịch 

 

 

XII.  Gửi hồ sơ tổng hợp 

Mục đích  
  Gửi hồ sơ tổng hợp lên cổng tiếp nhận  

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/Hồ sơ 79a/80a/19/20/21/Gửi hồ sơ 

tổng hợp]  

 

1. Giao diện 

 
Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

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

user truy cập 

<Loại hồ sơ> Loại hồ sơ gồm: Tất cả; Hồ sơ 79/80a; Mẫu 19/BHYT; Mẫu 

20/BHYT; Mẫu 21/BHYT 

<Từ ngày> Ngày gửi hồ sơ lên cổng tiếp nhận 

<Đến ngày> Ngày gửi hồ sơ lên cổng tiếp nhận 

<Tìm kiếm> Thực hiện tìm kiếm theo điều kiện  

<Thêm tệp hồ sơ> Thực hiện thêm mới hồ sơ tổng hợp 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tìm kiếm”: 

- Chọn Loại hồ sơ, chọn thời gian 

- Chọn biểu tượng  -> Hiển thị danh sách hồ sơ tổng hợp theo 

điều kiện tìm kiếm 
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2 Chức năng “Thêm mới hồ sơ”: 

- Chọn biểu tượng  -> Hiển thị màn hình them mới hồ sơ tổng 

hợp 

 
- Chọn Tháng quyết toán, Năm quyết toán, Loại hồ sơ; chọn tệp 

đính kèm 

- Chọn chức năng “Gửi file”-> Hệ thống thông báo lưu file thành 

công      

 

XIII. Danh sách đề nghị thanh toán 79a/80a 

Mục đích  
Tìm kiếm hồ sơ, xóa hồ sơ, gửi đề nghị thanh toán 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/Hồ sơ 79a/80a/19/20/21/Danh 

sách đề nghị thanh toán 79a/80a]  

 

1. Giao diện 
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Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

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

user truy cập 

<Loại KCB> Loại khám chữa bệnh: Tất cả; Ngoại trú; Nội trú 

<Thời gian> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 

<Trạng thái HS> Trạng thái hồ sơ: Tất cả; Hồ sơ lỗi; Hồ sơ đúng 

<Trạng thái TT> Trạng thái thanh toán: Tất cả; Chưa đề nghị thanh toán; 

Đang đề nghị thanh toán; Đã đề nghị thanh toán  

<Tổng HS chọn> Số lượng hồ sơ chọn 

<Tổng chi> Tổng chi phí của các hồ sơ đã chọn 

<Tổng BNTT> Tổng tiền bệnh nhân thanh toán của các hồ sơ đã chọn 

<Tổng BHTT> Tổng tiền bảo hiểm thanh toán của các hồ sơ đã chọn 

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

<Đề nghị thanh toán> Thực hiện gửi hồ sơ đã chọn lên hệ thống giám định 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tìm kiếm”: 

- Chọn các điều kiện tìm kiếm 

- Chọn biểu tượng  ->Hiển thị danh sách hồ sơ theo điều kiện đã 

chọn 

2 Chức năng “Đề nghị thanh toán”: 

- Chọn một hoặc nhiều hồ sơ 

- Chọn biểu tượng -> Hồ sơ được chọn sẽ được gửi lên hệ thống 

giám định 

3 Chức năng “Xóa”: 

- Chọn các điều kiện tìm kiếm 

- Chọn biểu tượng  ->Hiển thị danh sách hồ sơ theo điều kiện đã 

chọn 

- Chọn biểu tượng  trên lưới -> Hệ thống thông báo xóa thành 
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công 

 

XIV. Danh sách đề nghị thanh toán 19/20/21 

Mục đích  
Tìm kiếm hồ sơ, xóa hồ sơ, gửi đề nghị thanh toán 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/Hồ sơ 79a/80a/19/20/21/Danh 

sách đề nghị thanh toán 19/20/21]  

 

1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

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

user truy cập 

<Loại báo cáo> Loại báo cáo: Vật tư y tế; Thuốc; Dịch vụ kĩ thuật 

<Thời gian> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 

<Trạng thái HS> Trạng thái hồ sơ: Tất cả; Hồ sơ lỗi; Hồ sơ đúng 

<Trạng thái TT> Trạng thái thanh toán: Tất cả; Chưa đề nghị thanh toán; 

Đang đề nghị thanh toán; Đã đề nghị thanh toán  

<Tổng HS chọn> Số lượng hồ sơ chọn 

<Tổng chi> Tổng chi phí của các hồ sơ đã chọn 

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

<Đề nghị thanh toán> Thực hiện gửi hồ sơ đã chọn lên hệ thống giám định 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tìm kiếm”: 

- Chọn các điều kiện tìm kiếm 

- Chọn biểu tượng  ->Hiển thị danh sách hồ sơ theo điều kiện đã 
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chọn 

2 Chức năng “Đề nghị thanh toán”: 

- Chọn một hoặc nhiều hồ sơ 

- Chọn biểu tượng -> Hồ sơ được chọn sẽ được gửi lên hệ thống 

giám định 

3 Chức năng “Xóa”: 

- Chọn các điều kiện tìm kiếm 

- Chọn biểu tượng  ->Hiển thị danh sách hồ sơ theo điều kiện đã 

chọn 

- Chọn biểu tượng  trên lưới -> Hệ thống thông báo xóa thành 

công 

 

XV. Tổng hợp báo cáo 79a/80a từ hồ sơ tổng hợp 

Mục đích  
Tổng hợp báo cáo 79a/80a từ hồ sơ tổng hợp 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/ Hồ sơ 79a/80a/19/20/21/Tổng 

hợp báo cáo/Báo cáo 79a/80a]  

 

1. Giao diện 

 

 

Mô tả các thành phần trên giao diện 
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Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

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

user truy cập 

<Cơ sở KCB con> Cơ sở khám chữa bệnh con 

<Đối tượng> Đối tượng bảo hiểm y tế 

<Kỳ báo cáo> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 

<Loại báo cáo> Loại báo cáo: Ngoại trú(79a); Nội trú(80a); Nội trú có công 

khám(80a) 

<Tuyến KCB> Tuyến khám chữa bệnh: Tất cả; Đúng tuyến; Trái tuyến; 

Cấp cứu 

<Tình trạng gửi> Tình trạng gửi: Đã đề nghị thanh toán; Chưa đề nghị thanh 

toán  

<Tổng hợp> Thực hiện tổng hợp dữ liệu theo điều kiện đã chọn, xem dữ 

liệu dưới dạng pdf, cho phép in và lưu trực tiếp 

<Xuất Excel> Thực hiện xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

<Đóng> Đóng màn hình, trở về trang chủ 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tổng hợp”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Tổng hợp ->Hiển thị báo cáo theo các điều kiện đã 

chọn 

2 Chức năng “Xuất Excel”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Xuất Excel -> Xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

3 Chức năng “Đóng”: 

- Chọn chức năng Đóng -> Đóng màn hình, trở về trang trủ 

 

XVI. Tổng hợp báo cáo 19/BHYT từ hồ sơ XML 

Mục đích  
Tổng hợp báo cáo 19/BHYT từ hồ sơ XML 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/ Hồ sơ 79a/80a/19/20/21/Tổng 

hợp báo cáo/Báo cáo 19]  
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1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Kỳ báo cáo> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 

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

user truy cập 

<Cơ sở KCB con> Cơ sở khám chữa bệnh con 

<Tình trạng gửi> Tình trạng gửi: Đã đề nghị thanh toán; Chưa đề nghị thanh 

toán  

<Tổng hợp> Thực hiện tổng hợp dữ liệu theo điều kiện đã chọn, xem dữ 

liệu dưới dạng pdf, cho phép in và lưu trực tiếp 

<Xuất Excel> Thực hiện xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

<Đóng> Đóng màn hình, trở về trang chủ 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tổng hợp”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Tổng hợp ->Hiển thị báo cáo theo các điều kiện đã 

chọn 

2 Chức năng “Xuất Excel”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Xuất Excel -> Xuất file báo cáo dưới dạng Excel 
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3 Chức năng “Đóng”: 

- Chọn chức năng Đóng -> Đóng màn hình, trở về trang trủ 

 

XVII. Tổng hợp báo cáo 20/BHYT từ hồ sơ XML 

Mục đích  
Tổng hợp báo cáo 20/BHYT từ hồ sơ XML 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/ Hồ sơ 79a/80a/19/20/21/Tổng 

hợp báo cáo/Báo cáo 20]  

 

1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Kỳ báo cáo> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 

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

user truy cập 

<Cơ sở KCB con> Cơ sở khám chữa bệnh con 

<Tình trạng gửi> Tình trạng gửi: Đã đề nghị thanh toán; Chưa đề nghị thanh 

toán  

<Tổng hợp> Thực hiện tổng hợp dữ liệu theo điều kiện đã chọn, xem dữ 

liệu dưới dạng pdf, cho phép in và lưu trực tiếp 

<Xuất Excel> Thực hiện xuất file báo cáo dưới dạng Excel 
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<Đóng> Đóng màn hình, trở về trang chủ 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tổng hợp”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Tổng hợp ->Hiển thị báo cáo theo các điều kiện đã 

chọn 

2 Chức năng “Xuất Excel”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Xuất Excel -> Xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

3 Chức năng “Đóng”: 

- Chọn chức năng Đóng -> Đóng màn hình, trở về trang trủ 

XVIII. Tổng hợp báo cáo 21/BHYT từ hồ sơ XML 

Mục đích  
Tổng hợp báo cáo 21/BHYT từ hồ sơ XML 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/ Hồ sơ 79a/80a/19/20/21/Tổng 

hợp báo cáo/Báo cáo 21]  

 

1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Kỳ báo cáo> Tháng/ Quý/ Năm quyết toán 
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<Cơ sở KCB> Cơ sở khám chữa bệnh. Hiển thị theo phiên làm việc của 

user truy cập 

<Cơ sở KCB con> Cơ sở khám chữa bệnh con 

<Tình trạng gửi> Tình trạng gửi: Đã đề nghị thanh toán; Chưa đề nghị thanh 

toán  

<Tổng hợp> Thực hiện tổng hợp dữ liệu theo điều kiện đã chọn, xem dữ 

liệu dưới dạng pdf, cho phép in và lưu trực tiếp 

<Xuất Excel> Thực hiện xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

<Đóng> Đóng màn hình, trở về trang chủ 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tổng hợp”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Tổng hợp ->Hiển thị báo cáo theo các điều kiện đã 

chọn 

2 Chức năng “Xuất Excel”: 

- Chọn các điều kiện tổng hợp 

- Chọn chức năng Xuất Excel -> Xuất file báo cáo dưới dạng Excel 

3 Chức năng “Đóng”: 

- Chọn chức năng Đóng -> Đóng màn hình, trở về trang trủ 

 

XIX.  Đối chiếu hồ sơ chi tiết XML và tổng hợp XML 

Mục đích  Đối chiếu các bảng chi tiết XML2, XML3 và bảng tổng hợp XML1 của 

1 hồ sơ 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/ Đối chiếu hồ sơ/Chi tiết XML và 

tổng hợp XML]  

 

1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 
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Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

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

user truy cập 

<Tháng QT> Tháng quyết toán 

<Năm QT> Năm quyết toán  

<Mức chênh> Mức chênh cho phép giữa chi tiết XML và tổng hợp XML 

<Tìm kiếm> Thực hiện tìm kiếm theo điều kiện 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tìm kiếm”: 

- Chọn/nhập tháng quyết toán, năm quyết toán và mức chênh 

- Chọn biểu tượng  -> Hiển thị danh sách kết quả theo điều kiện 

chọn 

 

XX. Đối chiếu hồ sơ tổng hợp XML và tổng hợp 79a/80a 

Mục đích  
Đối chiếu hồ sơ tổng hợp XML và hồ sơ 79a/80a 

Cách truy cập  
Vào menu [Hồ sơ đề nghị thanh toán/ Đối chiếu hồ sơ/Tổng hợp XML 

và tổng hợp 79a/80a]  

 

1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

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

user truy cập 

<Tháng QT> Tháng quyết toán 
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<Năm QT> Năm quyết toán  

<Mức chênh> Mức chênh cho phép giữa tổng hợp XML và tổng hợp 

79a/80a 

<Tìm kiếm> Thực hiện tìm kiếm theo điều kiện 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tìm kiếm”: 

- Chọn/nhập tháng quyết toán, năm quyết toán và mức chênh 

- Chọn biểu tượng  -> Hiển thị danh sách kết quả theo điều kiện 

chọn 

 

XXI. Thông tuyến khám chữa bệnh 

Mục đích  
Tra cứu lịch sử khám chữa bệnh liên tuyến của người bệnh 

Cách truy cập  Vào menu [Thông tuyến khám chữa bệnh/Quản lý thông tuyến]  

 

1. Giao diện 

 
 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Mã QR> Mã QR code 

<Mã thẻ> Mã thẻ BHYT do cơ quan BHXH cấp 

<Họ tên> Họ và tên người bệnh  

<Ngày sinh> Ngày sinh ghi trên thẻ 

<Giới tính> Giới tính bệnh nhân: Nam hay Nữ 
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<Từ ngày> Thời điểm thẻ có giá trị 

<Đến ngày> Thời điểm thẻ hết giá trị 

<Tìm kiếm> Thực hiện tìm kiếm theo điều kiện 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tìm kiếm”: 

- Nhập mã QR code sau đó nhấn phím Tab, hoặc nhập đầy đủ các thông 

tin Mã thẻ, Họ tên, Ngày sinh, Giới tính, Từ ngày, Đến ngày 

- Chọn biểu tượng  -> Hiển thị lịch sử khám chữa bệnh liên tuyến 

của người bệnh  

 

XXII. Chuyển tuyến đi 

Mục đích  
Xem danh sách, sửa, gửi giấy chuyển tuyến đi 

Cách truy cập  
Vào menu[Thông tuyến khám chữa bệnh/Thông tin chuyển 

tuyến/Chuyển tuyến đi] 

 

1. Giao diện 

 

Mô tả các thành phần trên giao diện 

Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Cơ sở KCB> Cơ sở khám chữa bệnh theo user đăng nhập 

<Số thẻ> Số thẻ BHYT 

<Trạng thái> Trạng thái gồm: Chưa gửi, đã gửi 

<Từ ngày> Ngày tạo 

<Đến ngày> Ngày tạo 

<Tìm kiếm> Thực hiện tìm kiếm theo điều kiện 
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<Gửi> Thực hiện gửi hồ sơ 

<In> Thực hiện in hồ sơ 

<Sửa> Thực hiện sửa hồ sơ 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tìm kiếm”: 

-  Nhập số thẻ cần tìm kiếm 

- Chọn trạng thái 

- Chọn/Nhập từ ngày/đến ngày 

- Chọn biểu tượng  ->Hiển thị kết quả tìm kiếm theo điều kiện đã 

chọn 

2 Chức năng “Gửi”: 

- Thực hiện tìm kiếm hồ sơ cần gửi 

- Chọn hồ sơ cần gửi 

- Chọn biểu tượng  trên lưới -> Hệ thống thông báo gửi thành công 

3 Chức năng “In”:  

- Thực hiện tìm kiếm hồ sơ cần in 

- Chọn hồ sơ cần in 

- Chọn biểu tương  trên lưới -> In ra thông tin hồ sơ 

4 Chức năng “Sửa”: 

- Thực hiện tìm kiếm hồ sơ cần sửa 

- Chọn hồ sơ cần sửa 

- Thực hiện click vào Mã thẻ của hồ sơ -> Hiển thị màn hình sửa hồ sơ 

XXIII. Giấy chuyển tuyến đến 

Mục đích  
Xem danh sách giấy chuyển tuyến đến 

Cách truy cập  
Vào menu[Thông tuyến khám chữa bệnh/Thông tin chuyển 

tuyến/Chuyển tuyến đến] 

 

1. Giao diện 

 

Mô tả các thành phần trên giao diện 
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Trƣờng / Nút bấm  Ý nghĩa / Chức năng  

<Cơ sở KCB> Cơ sở khám chữa bệnh theo user đăng nhập 

<Số thẻ> Số thẻ BHYT 

<Từ ngày> Ngày chuyển tuyến 

<Đến ngày> Ngày chuyển tuyến 

<Tìm kiếm> Thực hiện tìm kiếm theo điều kiện 

 

2. Thao tác 

Bƣớc  Thao tác  

1 Chức năng “Tìm kiếm”: 

- Nhập số thẻ cần tìm kiếm 

- Chọn/Nhập từ ngày,đến ngày 

- Chọn biểu tượng  ->Hiển thị kết quả tìm kiếm theo điều kiện đã 

chọn 

 


