
    Kính gửi: Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Để tiếp tục phối hợp thực hiện đúng các quy định của pháp luật, các quy 
định của Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam trong công tác khám 
bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (KCB BHYT) trên địa bàn. BHXH tỉnh Lạng Sơn 
đề nghị các sở KCB BHYT phối hợp thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, phổ biến đầy đủ, sâu sắc đến 100% cán bộ, nhân viên 
y tế trong đơn vị để thực hiện đúng về các quy định của pháp luật trong KCB 
BHYT sau:

- Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội gian lận BHYT;
- Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP ngày 18/8/2019 của Hội đồng Thẩm 

phán Tòa án Nhân dân Tối cao về tội gian lận BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, Điều 
215 về tội gian lận BHYT và Điều 216 về tội trốn đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm 
thất nghiệp cho người lao động của Bộ luật Hình sự (Nghị quyết số 05/2019/NQ-
HĐTP);

- Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế về tăng cường công tác 
phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT;

- Chỉ thị số 25/CT-BYT ngày 21/12/2020 của Bộ Y tế về tiếp tục tăng cường 
công tác quản lý, nâng cao chất lượng KCB BHYT.

2. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong KCB theo 
chế độ BHYT, chấn chỉnh không được vi phạm các hành vi gian lận BHYT quy 
định tại khoản 1 Điều 215 Bộ luật Hình sự: 

“a) Lập hồ sơ bệnh án, kê đơn thuốc khống hoặc kê tăng số lượng hoặc 
thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi phí giường bệnh và các chi phí 
khác mà thực tế người bệnh không sử dụng;

b) Giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT hoặc sử dụng thẻ BHYT được cấp khống, thẻ 
BHYT giả, thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa, thẻ BHYT của người khác trong KCB 
hưởng chế độ BHYT trái quy định.”

3. Về một số thuật ngữ được sử dụng trong hướng dẫn áp dụng Điều 215 của 
Bộ luật Hình sự tại Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP quy định:

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN

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

Số:            /BHXH-GĐBHYT
V/v tăng cường tuyên truyền, phổ biến và thực 
hiện đúng các quy định của pháp luật, phòng 

chống hành vi lạm dụng, trục lợi trong
 KCB BHYT.

            Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2022.



- Lập hồ sơ bệnh án khống quy định tại điểm a khoản 1 Điều 215 của Bộ 
luật Hình sự là trường hợp không có sự việc KCB hoặc có sự việc KCB của người 
tham gia BHYT nhưng họ không phải điều trị mà vẫn lập hồ sơ bệnh án cho họ.

- Kê đơn thuốc khống quy định tại điểm a khoản 1 Điều 215 của Bộ luật 
Hình sự là trường hợp không có sự việc KCB hoặc có sự việc KCB của người 
tham gia BHYT nhưng không có việc sử dụng thuốc mà vẫn kê đơn thuốc cho 
người có thẻ BHYT.

- Kê tăng số lượng hoặc thêm loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật, chi 
phí giường bệnh quy định tại điểm a khoản 1 Điều 215 của Bộ luật Hình sự là 
trường hợp có sự việc KCB của người tham gia BHYT nhưng kê số lượng thuốc, 
vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật nhiều hơn số lượng thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật 
mà thực tế người bệnh sử dụng hoặc kê thêm các loại thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ 
thuật mà thực tế người bệnh không sử dụng; kê tăng số lượng ngày điều trị nội trú 
tại cơ sở KCB hoặc kê không đúng tên thuốc, vật tư y tế, loại giường và các dịch 
vụ kỹ thuật khác mà thực tế người bệnh đã sử dụng để làm tăng tiền chi phí KCB 
thanh toán với quỹ BHYT.

- Chi phí khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều 215 của Bộ luật Hình sự là 
các chi phí phát sinh trong quá trình KCB tại cơ sở KCB không bao gồm chi phí 
tiền thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật và chi phí giường bệnh (ví dụ: tiền công 
khám, chi phí vận chuyển người bệnh...).

- Giả mạo hồ sơ, thẻ bảo hiểm y tế quy định tại điểm b khoản 1 Điều 215 
của Bộ luật Hình sự là hành vi lập, sử dụng hồ sơ, thẻ BHYT không do cơ quan có 
thẩm quyền cấp hoặc giả mạo hồ sơ, thẻ BHYT của người khác để hưởng chế độ 
BHYT trái quy định.

- Thẻ BHYT được cấp khống quy định tại điểm b khoản 1 Điều 215 của Bộ 
luật Hình sự là thẻ BHYT do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho người 
không đóng hoặc không thuộc diện được các tổ chức, nguồn quỹ khác đóng BHYT 
theo quy định.

- Thẻ BHYT giả quy định tại điểm b khoản 1 Điều 215 của Bộ luật Hình sự 
là thẻ BHYT không do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

- Thẻ đã bị thu hồi, thẻ bị sửa chữa quy định tại điểm b khoản 1 Điều 215 
của Bộ luật Hình sự là thẻ BHYT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp cho 
người tham gia BHYT nhưng đã bị thu hồi theo quy định của pháp luật về BHYT 
hoặc thẻ đã bị sửa chữa, làm sai lệch thông tin của người có thẻ.

BHXH tỉnh yêu cầu BHXH các huyện, phòng Giám định BHYT chịu trách 
nhiệm thực hiện nghiêm túc công tác giám định theo đúng các quy định của luật 



BHYT, các văn bản quy định, hướng dẫn của Bộ Y tế và BHXH Việt Nam, đồng 
thời chủ động phối hợp các cơ sở KCB BHYT triển khai thực hiện đúng các quy 
định của pháp luật trong KCB BHYT nhằm phòng, chống hành vi lạm dụng, trục 
lợi quỹ BHYT và đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT.

BHXH tỉnh Lạng Sơn đề nghị các cơ sở KCB BHYT phối hợp thực hiện./.

Nơi nhận:
   - Như trên;
   - Sở Y tế (ph/hợp chỉ đạo);
   - Giám đốc (để b/c);
   - Các PGĐ BHXH tỉnh;
   - BHXH các huyện;
   - Các phòng nghiệp vụ, VP;
   - Lưu: VT, GĐ BHYT.

      KT. GIÁM ĐỐC
      PHÓ GIÁM ĐỐC      

   

      Nông Văn Hoan
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