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 ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 

     

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số         /UBND - VP6 
V/v triển khai thực hiện quản 

lý và sử dụng hiệu quả Quỹ 

bảo hiểm y tế năm 2021  

             Ninh Bình, ngày        tháng 4 năm 2021 

 
                Kính gửi:    

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, Tài chính, Thông tin và Truyền thông; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 30/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc giao dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021, UBND tỉnh chỉ đạo 

như sau: 

1. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị liên quan thực 

hiện quản lý và sử dụng có hiệu quả Quỹ bảo hiểm y tế đã được giao tại Quyết định số 

501/QĐ-TTg; thực hiện nghiêm túc quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo các quy định hiện hành. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và 

Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác 

truyền thông về bảo hiểm y tế, đưa ra các giải pháp hữu hiệu, mang tính đột phá, phù hợp 

với từng nhóm đối tượng để vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế để thực 

hiện đạt chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế đã được giao.   

- Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục, tổ chức thực hiện chế độ bảo hiểm y tế bảo đảm nhanh 

chóng, đơn giản và thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm y tế.  

- Theo dõi, đôn đốc các địa phương thực hiện chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế.  

- Định kỳ tổng hợp báo cáo UBND tỉnh kết quả triển khai thực hiện Quỹ khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh và chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế theo 

quy định. 

2. Giao Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.  

- Chỉ đạo thực hiện việc đấu thầu thuốc, hóa chất, vật tư y tế đảm bảo công khai, 

minh bạch, hiệu quả theo đúng quy định của pháp luật để cung ứng đầy đủ, kịp thời cho 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: cung ứng đầy đủ thuốc, hóa chất, vật 

tư y tế, dịch vụ kỹ thuật thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; 

nâng cao tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chỉ định xét nghiệm, điều trị 

nội trú và sử dụng dịch vụ, nhất là các dịch vụ kỹ thuật và thuốc bệnh đắt tiền; thực hiện 

nghiêm túc việc cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y 
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tế và chuyển dữ liệu cho cơ quan Bảo hiểm xã hội trong ngày để phục vụ cho việc giám 

định, thanh toán; phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các nhiệm vụ và xử lý kịp thời các vi phạm. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và 

thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế để ngăn chặn tình trạng lạm 

dụng, lãng phí, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.    

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai đánh giá tình 

hình thực hiện giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, khả năng thu, chi và cân 

đối quỹ bảo hiểm y tế của tỉnh, từ đó có những giải pháp phù hợp, tích cực trong việc sử 

dụng quỹ bảo hiểm y tế.   

3. Sở Tài chính 

- Chủ động chuyển đủ và kịp thời kinh phí đóng, hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế 

cho các đối tượng chính sách do nhà nước đảm bảo; tham gia quản lý quỹ bảo hiểm y tế 

theo quy định. 

- Căn cứ khả năng Ngân sách của tỉnh tham mưu, xây dựng những cơ chế, chính 

sách về bảo hiểm y tế và đầu tư cho y tế; đồng thời đảm bảo nguồn ngân sách chi cho sự 

nghiệp y tế để thực hiện chính sách đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế theo quy định. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo 

Ninh Bình  

Chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế, UBND các huyện, thành 

phố tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về nội dung, chính sách, pháp luật bảo 

hiểm y tế với hình thức đa dạng, phong phú phù hợp với từng nhóm đối tượng, sâu rộng 

đến các tầng lớp nhân dân. 

5. UBND các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể tích cực tham gia công tác tuyên truyền, 

vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đạt 

chỉ tiêu và vượt chỉ tiêu phát triển bảo hiểm y tế của địa phương./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu VT, VP5, VP6. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Tống Quang Thìn 
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