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Phụ lục 1. Mô hình tổ chức quản lý tại bệnh viện 

 

 

Phụ lục 2. Thang đo nháp của mô hình đánh giá thành công của HTTTKT 
 

Chất lượng  

thông tin 

Thông tin kế toán phù hợp với yêu cầu công việc của tôi 

Tin tưởng vào sự chính xác của các số liệu kế toán 

Thông tin kế toán đảm bảo tính trung thực, khách quan 

Khi có yêu cầu, kế toán đều cung cấp thông tin kịp thời 

Báo cáo kế toán được trình bày rõ ràng, dễ hiểu 

Việc cung cấp đầy đủ thông tin của bộ phận kế toán đã giúp tôi 

thực hiện tốt công việc   

 Khoa chẩn đoán hình 

ảnh 
  Khoa xét nghiệm vi sinh 

    Khoa Huyết học truyền 

máu 
 Khoa Dược 

 Khoa giải phẫu bệnh 

 Khoa chống nhiễm 

khuẩn 
 Khoa dinh dưỡng 

 Khoa hóa sinh 

... 

 Khoa khám bệnh 

  Khoa nội 

  Khoa ngoại 

 Khoa Nhi 

 Khoa Sản 

 Khoa Phẫu thuật 

 Khoa Răng hàm mặt 

 Khoa Tai mũi họng  Khoa Mắt 

  Khoa Hồi sức cấp cứu 

  ... 

Phòng Tổ chức cán bộ  

Phòng kế hoạch tổng hợp   

 Phòng y tá điều dưỡng 

Phòng vật tư-Thiết bị y tế 

 Phòng Tài chính kế toán 
 

Phòng Hành chính quản 

trị 

 

Khối cận lâm sàng 
 

Khối lâm sàng 

 

 

 

Khối hậu cần 

Ban giám đốc 

 … 
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Thông tin kế toán đảm bảo tính so sánh  

Chất lượng 

của hệ thống 

xử lý thông 

tin 

Công tác kế toán được thực hiện bằng phần mềm 

Tôi hài lòng với tốc độ xử lý thông tin của hệ thống kế toán 

Tôi yên tâm về tính bảo mật của hệ thống 

Hệ thống phù hợp với trình độ của người sử dụng, hướng dẫn rõ 

ràng 

Khả năng thích ứng của hệ thống với những thay đổi liên quan 

Sử dụng phần mềm quản lý tổng thể trong đó có phân hệ kế toán 

Nhận thức về 

tính hữu ích 

của HTTTKT 

Kế toán đã hỗ trợ tích cực công tác quản lý của bệnh viện 

Kế toán góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện 

Hệ thống kế toán giúp kết nối các hoạt động của bệnh viện 

Bệnh viện được đánh giá tốt nhờ hệ thống kế toán tốt 

Đảm bảo 

thực hiện 

chức năng 

của HTTTKT 

Thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin về tình hình thu 

viện phí 

Thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin về tình hình nhập 

xuất tồn thuốc và VTYT 

Thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin về chi phí thực tế 

phát sinh cho hoạt động khám và điều trị  

Thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin theo yêu cầu về 

thông tin của các cơ quan quản lý Nhà nước 

Hiếm khi xảy ra thất thoát tiền thu viện phí tại bệnh viện 

Thực hiện tốt quy trình kiểm soát việc nhập xuất thuốc, VTYT 

Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của hoạt động khám và điều trị  

Sự hài lòng 
Tôi hài lòng về hệ thống thông tin kế toán hiện nay 

HTTTKT đáp ứng được mong đợi của tôi 
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Phụ lục 3. Danh sách những người tham gia phỏng vấn chuyên sâu 

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ NƠI CÔNG TÁC 

1.  Trần Ngọc Thạnh Giám đốc BV Đà Nẵng 

2.  Võ Thị Hà Hoa Phó Giám đốc BV C Đà Nẵng 

3.  Lê Thị Thanh Vân Phó Giám đốc BV Quận Thanh Khê 

4.  Lê Thị Thanh Xuân Phó Giám đốc BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng 

5.  Nguyễn Vĩnh Giám đốc BV Hòa Vang 

6.  Nguyễn Thị Loan  Phó Giám đốc BV 199 – Bộ công An 

7.  Nguyễn Hữu Trí Trưởng khoa BV C Đà Nẵng 

8.   Huỳnh Thị Xuân Như Trưởng khoa BV Mắt Đà Nẵng 

9.  Trần Thị Hoàng Phó khoa BV Phụ sản Nhi Đà Nẵng 

10.  Lê Nghiêm Bảo Phó khoa BV Đà Nẵng 

11.  Trương Ngọc Hùng Phó khoa BV Đà Nẵng 

12.  Nguyễn Thị Như Phố Trưởng Khoa BV đa khoa tỉnh Bắc Giang 

13.  Nguyễn Thị Bình Kế toán trưởng Sở Y tế Thành phố Đà Nẵng 

14.  Đỗ Thị Cảnh Kế toán trưởng  BC 199 – Bộ Công An 

15.  Nguyễn Ngọc Anh Kế toán trưởng BV CTCH và PHCN 

16.  Nguyễn Thị Thùy Anh Phó phòng KT Bệnh viện C Đà Nẵng 

17.  Nguyễn Thị Nga Nguyên KTT BV Đà Nẵng 

18.  Trần Thị Đoan Trang Kế toán trưởng BV Hải Châu 
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Phụ lục 4. Dàn ý thảo luận phỏng vấn chuyên đối với người quản lý bệnh viện 

1. Mục tiêu: 

+ Xác định các nội dung thông tin kế toán mới cần cung cấp để hỗ trợ việc 

quản lý điều hành bệnh viện một cách tối ưu và hiệu quả trong điều kiện thực hiện 

cơ chế tự chủ tài chính hiện nay. 

+ Xác định phương thức ứng dụng CNTT trong công tác kế toán cần thiết lập 

để nâng cao chất lượng và hiệu quả xử lý thông tin kế toán.  

+ Xác định các biến cho 4 thang đo: chất lượng thông tin, chất lượng hệ 

thống, nhận thức về tính hữu ích, đảm bảo chức năng và sự hài lòng của người sử 

dụng đối với HTTTKT bệnh viện. 

+ Thống nhất các câu hỏi đánh giá HTTTKT hiện tại 

2. Dàn ý thảo luận 

- Khởi động: Trao đổi tự do về cơ chế tự chủ tài chính và chính sách giá viện 

phí theo Nghị định 85 đối với hoạt động của bệnh viện: 

+ Khó khăn và thuận lợi khi thực hiện Nghị định 85 

+ Tác động của cơ chế tự chủ tài chính và lộ trình giá viện phí đến hoạt động 

bệnh viện. 

+ Những chính sách lớn mà bệnh viện dự định thực hiện để phù hợp với điều 

kiện mới. 

- Nội dung chính: Đặt vấn đề trao đổi và xin ý kiến người được phỏng vấn 

đối với từng nội dung câu hỏi đã được phát thảo và lĩnh hội các ý kiến bổ sung. 
  

 

Chủ đề  Câu hỏi đặt ra cho người được phỏng vấn 

Nội dung 

thông tin kế 

toán 

- Với những thay đổi trong cơ chế tự chủ tài chính và lộ trình điều 

chỉnh giá viện phí, để thực hiện tốt công việc của mình ông/bà 

cần những thông tin kế toán nào (mà hiện nay chưa cung cấp)? 

- Ông/bà cho ý kiến về sự cần thiết của những thông tin kế toán 

sau đối với công việc quản lý. 

Trình bày từng nội dung thông tin đã được nhận định nhưng chưa 

được người tham gia phỏng vấn đề cập kèm theo lý do đưa ra yêu 
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cầu cần thiết thông tin này. Với những nội dung được cho là 

không thật sự cần thiết, tiếp tục trao đổi về lý do. 

- Ngoài những nội dung thông tin kế toán vừa đề cập, ông/bà có 

bổ sung thêm nội dung thông tin kế toán nào mà ông/bà cho là 

cần thiết để yêu cầu bộ phận kế toán cung cấp không? 

Về phương 

thức xử lý 

thông tin 

- Ông/bà cho biết ý kiến về sự cần thiết của việc ứng dụng CNTT 

trong công tác kế toán? 

- Hiện nay phần lớn các bệnh viện đã ứng dụng phần mềm kế 

toán, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập như việc tính viện phí, quản 

lý cấp phát thuốc chậm trễ, còn sai sót… Theo ông/bà đâu là 

nguyên nhân?  

- Ông/bà có biết về phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện? Theo 

ông/bà việc thống nhất và thực hiện liên kết dữ liệu giữa các bộ 

phận trong bệnh viện có cần thiết không? 

Trình bày những nội dung liên kết dữ liệu đã phác thảo và thuyết 

minh lý do.  

- Ngoài những nội dung đã đề cập, ông/bà có bổ sung thêm ý kiến 

nào liên quan đến việc ứng dụng CNTT trong công tác kế 

toán/phương thức xử lý thông tin để nâng cao chất lưỡng và hiệu 

quả của thông tin kế toán. 

Về các thang 

đo tác động 

đến sự hài 

lòng của 

người sử 

dụng 

HTTTKT 

- Giới thiệu mô hình và mục đích thảo luận, xin ý kiến về các biến 

quan sát trong từng thang đo. 

Ví dụ: Theo ý kiến ông/bà chất lượng thông tin kế toán thể hiện ở 

những yêu cầu nào (hay thế nào là thông tin kế toán có chất 

lượng) 

Với từng thang đo, giới thiệu các biến quan sát đề nghị chưa được 

đề cập và xin ý kiến: 

- Nội dung biến quan sát có rõ ràng không, có gây nhầm lẫn 

không? 

- Nội dung biến quan sát có phù hợp với thang đo không? 

- Cần loại bỏ hay bổ sung thêm biến nào không? Nếu có xin cho 

biết lý do. 

Về nội dung 

đánh giá 

Nội dung này chỉ dành cho lãnh đạo phòng kế toán với mục đích 

thảo luận và xin ý kiến về các nội dung câu hỏi phục vụ cho mục 
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HTTTKT 

hiện tại 

trong việc 

đáp ứng các 

yêu cầu mới 

đích đánh giá HTTTKT. 

- Cung cấp nội dung 20 câu hỏi và xin ý kiến xem các câu hỏi này 

có rõ ràng, dễ hiểu và bao trùm các nội dung đã trao đổi về yêu 

cầu mới đối với HTTTKT đã thảo luận? 

Kết thúc phỏng vấn: 

- Tóm tắt lại các câu trả lời đã được ghi lại 

- Kết thúc phỏng vấn 

- Cám ơn và xin liên lạc lại khi cần tham vấn thêm 

 

Phụ lục 5. Nội dung câu hỏi nháp để khảo sát yêu cầu đối với HTTTKT 

Các yêu cầu mới đối với HTTTKT được nhận định sau nghiên cứu tổng 

quan: 

1.  Tổng hợp số thu viện phí theo từng Khoa  

2.  Tổng hợp số thu viện phí theo mã bệnh 

3.  Xác định chi phí thực tế phát sinh tại từng Khoa 

4.  Thông tin về viện phí bệnh nhân phải trả tại thời điểm bất kỳ 

5.  Thông tin tồn kho thuốc, VTYT tại thời điểm bất kỳ 

6.  Xác định giá thành để thực hiện từng loại dịch vụ kỹ thuật y tế  

7.  Xác định giá thành khám và điều trị cho từng trường hợp bệnh 

8.  Phân tích giá thành thực hiện DVKT y tế và giá viện phí 

9.  Tổng hợp thu viện phí riêng cho hoạt động khám và điều trị dịch vụ 

10.  Tổng hợp chi phí riêng cho hoạt động khám và điều trị dịch vụ 

11.  Xác định chênh lệch thu chi riêng cho hoạt động khám và điều trị dịch vụ 

12.  Sử dụng phần mềm trong công tác kế toán 

13.  Liên kết dữ liệu giữa kế toán và khoa Dược  

14.  Liên kết dữ liệu giữa kế toán và các Khoa điều trị  

15.  Liên kết dữ liệu giữa khoa Dược và các Khoa điều trị 
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Phụ lục 6.  Bảng câu hỏi khảo sát cán bộ quản lý 

 

 

 

 

 

Chào Anh (Chị),  

Tôi tên là Huỳnh Thị Hồng Hạnh, giảng viên Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Đà Nẵng. Hiện nay tôi đang thực hiện luận án tiến sĩ với đề 

tài “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh 

viện công”. 

Một trong những mục tiêu chính của đề tài là đánh giá được thực trạng hệ thống 

thông tin kế toán và khảo sát nhu cầu thông tin kế toán tại các bệnh viện công hiện 

nay. Đề tài được thực hiện dựa trên số liệu thực nghiệm nên sự thành công của đề 

tài hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Anh (Chị) qua việc trả lời các câu hỏi 

trong Bảng câu hỏi này. Tôi xin bảo đảm rằng các câu trả lời này sẽ được giữ bí 

mật tuyệt đối và không một thông tin cá nhân nào của Anh (Chị) hoặc của bệnh 

viện nơi Anh (Chị) công tác bị tiết lộ, mà chỉ công bố kết quả tổng hợp thu thập từ 

các bảng câu hỏi này. 

Tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Anh (Chị).  

Mọi thắc mắc liên quan đến bảng câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với tôi qua điện 

thoại: 0905136361 hoặc email: hanhkt2000@yahoo.com. 

 

BẢNG CÂU HỎI 
(Dành cho cán bộ quản lý bệnh viện) 

  

Anh (Chị) vui lòng cho biết một số thông tin sau: 

a) Tên bệnh viện: …………………………………………………………………. 

b) Bệnh viện trực thuộc:   

- Bộ Y tế:         - Sở Y tế:   - Các Bộ, Ngành khác:  

c) Loại hình bệnh viện 

- Đa khoa:         - Chuyên khoa:   

d) Xếp hạng bệnh viện  

- Hạng đặc biệt/ Hạng I:     - Hạng II:   - Hạng III:   

e) Vị trí của Anh (Chị) hiện nay là: 

- Lãnh đạo bệnh viện:          - Lãnh đạo Khoa/ Phòng:  

   

mailto:hanhkt2000@yahoo.com
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Phần 1. Anh (Chị) vui lòng cho biết mức độ đồng ý về các phát biểu đánh giá 

công tác kế toán tại bệnh viện, đánh dấu  vào ô tương ứng từ mức độ “Rất 

không đồng ý” đến “Rất đồng ý”: 
 

 Rất 

không 

đồng ý 

Không 

đồng ý 

Phân 

vân 

Đồng 

ý 

Rất 

đồng

ý 

1.  Công tác kế toán được thực hiện bằng phần mềm      

2.  
Bệnh viện  đã sử dụng phần mềm quản lý tổng thể trong 

đó có phân hệ kế toán 
     

3.  Ít khi nghe bệnh nhân phàn nàn về hoạt động thu viện phí      

4.  
Ít khi nghe các Khoa/ Phòng phàn nàn về việc cung ứng 

thuốc và vật tư y tế (VTYT) 
     

         Kế toán thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin: 

5.  - Về tình hình thu viện phí       

6.  - Về tình hình nhập xuất tồn thuốc và VTYT      

7.  
- Về chi phí thực tế phát sinh cho hoạt động khám, điều 

trị  
     

8.  - Theo yêu cầu về thông tin của các cơ quan Nhà nước      

9.  Hiếm khi xảy ra thất thoát tiền thu viện phí tại bệnh viện      

10.  
Thực hiện tốt quy trình kiểm soát việc nhập xuất thuốc, 

VTYT 
     

11.  
Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của hoạt động khám điều 

trị  
     

12.  Thông tin kế toán phù hợp với yêu cầu công việc của tôi       

13.  
Việc cung cấp đầy đủ thông tin của bộ phận kế toán đã 

giúp tôi thực hiện tốt công việc của mình 
     

14.  Tôi tin tưởng vào sự chính xác của các số liệu kế toán      

15.  Khi có yêu cầu, kế toán đều cung cấp thông tin kịp thời      

16.  Các báo cáo kế toán được trình bày rõ ràng, dễ hiểu      

17.  Hệ thống xử lý thông tin kế toán là đáng tin cậy      

18.  
Tôi hài lòng với tốc độ xử lý thông tin của hệ thống kế 

toán 
     

19.  Tôi yên tâm về tính bảo mật các thông tin kế toán       

20.  
Ít có sự khác biệt giữa thông tin do kế toán cung cấp và 

thông tin từ các Khoa/ Phòng khác khi có cùng nội dung 
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21.  Kế toán đã hỗ trợ tích cực công tác quản lý của bệnh viện      

22.  Kế toán góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động bệnh viện      

23.  Hệ thống kế toán đáp ứng được mong đợi của tôi      

24.  Bệnh viện được đánh giá tốt nhờ hệ thống kế toán tốt      

25.  Hệ thống thông tin kế toán cần được hoàn thiện hơn       

26.  Tôi hài lòng về hệ thống thông tin kế toán hiện nay       

 

Phần 2. Anh (Chị) cho biết ý kiến về mức độ cần thiết của những nội dung công 

việc được liệt kê dưới đây, đánh dấu  vào ô tương ứng từ “Rất không cần thiết” 

đến “Rất cần thiết”: 
 

 Rất 

không 

cần 

thiết 

Không 

cần 

thiết 

Phân 

vân 

Cần 

thiết 

Rất 

cần 

thiết 

27.  Tổng hợp số thu viện phí theo từng Khoa       

28.  Xác định chi phí thực tế phát sinh tại từng Khoa      

29.  Thông tin viện phí bệnh nhân phải trả tại thời điểm bất kỳ      

30.  Thông tin tồn kho thuốc, VTYT tại thời điểm bất kỳ      

31.  Xác định giá thành (chi phí thực tế đầy đủ) để thực hiện 

từng loại dịch vụ kỹ thuật (DVKT) y tế  
     

32.  Xác định giá thành khám và điều trị cho từng trường hợp 

bệnh 
     

33.  Phân tích giá thành thực hiện DVKT y tế và giá viện phí      

34.  Xác định chênh lệch thu chi riêng cho hoạt động KCB 

dịch vụ 
     

35.  Sử dụng phần mềm trong công tác kế toán      

36.  Liên kết dữ liệu giữa kế toán và khoa Dược để quản lý 

việc nhập xuất thuốc, VTYT 
     

37.  Liên kết dữ liệu giữa kế toán và các Khoa để quản lý 

thuốc, VTYT từng bệnh nhân sử dụng nhằm hỗ trợ việc 

tính viện phí   

     

38.  Liên kết dữ liệu giữa khoa Dược và các Khoa để quản lý 

việc cấp phát thuốc, VTYT cho từng Khoa  
     

 

Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của Anh (Chị)! 
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Phụ lục 7. Nội dung câu hỏi nháp để khảo sát thực trạng tổ chức HTTTKT  

1.  Lập bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo đúng quy định  

2.  Cung cấp thông tin về số thu viện phí theo từng nhóm bệnh nhân  

3.  Tổng hợp số tiền thu viện phí theo từng mã bệnh 

4.  Tổng hợp số tiền thu viện phí theo từng khoa 

5.  
Cung cấp thông tin về số tiền viện phí mỗi bệnh nhân phải trả tại một thời điểm 

bất kỳ 

6.  
Cung cấp thông tin về số lượng thuốc, vật tư y tế hiện có tại một thời điểm bất 

kỳ 

7.  
Xác định và cung cấp được thông tin về chi phí đầy đủ để thực hiện từng loại 

DVKT  

8.  
Xác định và cung cấp được thông tin về chi phí đầy đủ để thực hiện từng trường 

hợp bệnh 

9.  Sử dụng các công cụ kế toán quản trị chi phí  

10.  Tổng hợp riêng số tiền thu viện phí cho hoạt động khám và điều trị dịch vụ  

11.  Xác định riêng chi phí của hoạt động khám và điều trị dịch vụ 

12.  
Áp đơn giá thuốc, VTYT và DVKT để tính viện phí được thực hiện bằng phần 

mềm 

13.  

Các khoa điều trị, khoa cận lâm sàng cập nhật vào phần mềm số lượng thuốc, 

VTYT và các DVKT cho mỗi bệnh nhân đã sử dụng, số liệu này được kết 

chuyển tự động qua hệ thống mạng nội bộ cho bộ phận thu viện phí để xác định 

số viện phí phải thu 

14.  Mỗi bệnh nhân được cấp một mã số duy nhất để quản lý thống nhất  

15.  
Thực hiện truy cập vào hệ thống để có thông tin về số viện phí lũy kế của mỗi 

bệnh nhân 

16.  Thống nhất danh mục thuốc và VTYT trong toàn bệnh viện 

17.  
Dữ liệu nhập, xuất thuốc, VTYT sau khi khoa Dược cập nhật được phần mềm tự 

động chuyển sang phòng kế toán 

18.  
Kết nối dữ liệu giữa phòng kế toán và khoa Dược trong việc quản lý thuốc và 

VTYT 

19.  Kết nối dữ liệu giữa khoa Dược và các khoa để hỗ trợ cấp phát thuốc, VTYT 

20.  Sử dụng phần mềm quản lý tổng thể trong đó có phân hệ kế toán 
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Phụ lục 8. Bảng khảo sát dành cho bộ phận kế toán 

 

 

 

 

 

Chào Anh (Chị),  

Tôi tên là Huỳnh Thị Hồng Hạnh, giảng viên Trường Đại học Kinh tế, 

Đại học Đà Nẵng. Hiện nay tôi đang thực hiện luận án tiến sĩ với đề 

tài “Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin kế toán trong các bệnh 

viện công”. 

Một trong những mục tiêu chính của đề tài là đánh giá được thực trạng hệ thống 

thông tin kế toán và khảo sát nhu cầu thông tin kế toán tại các bệnh viện công hiện 

nay. Đề tài được thực hiện dựa trên số liệu thực nghiệm nên sự thành công của đề 

tài hoàn toàn phụ thuộc vào sự giúp đỡ của Anh (Chị) qua việc trả lời các câu hỏi 

trong Bảng câu hỏi này. Tôi xin bảo đảm rằng các câu trả lời này sẽ được giữ bí 

mật tuyệt đối và không một thông tin cá nhân nào của Anh (Chị) hoặc của bệnh 

viện nơi Anh (Chị) công tác bị tiết lộ, mà chỉ công bố kết quả tổng hợp thu thập từ 

các bảng câu hỏi này. 

Tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của Anh (Chị).  

Mọi thắc mắc liên quan đến bảng câu hỏi, xin vui lòng liên hệ với tôi qua điện 

thoại: 0905136361 hoặc email: hanhkt2000@yahoo.com. 

BẢNG CÂU HỎI 
(Dành cho người làm kế toán tại bệnh viện) 

  

Anh (Chị) vui lòng cho biết một số thông tin chung về Bệnh viện nơi Anh 

(Chị) công tác: 

a) Tên bệnh viện: …………………………………………………………………. 

b) Bệnh viện trực thuộc:   

- Bộ Y tế:             - Các Bộ, Ngành khác:  - Sở Y tế:   

c) Loại hình bệnh viện 

- Đa khoa:             - Chuyên khoa:   

d) Xếp hạng bệnh viện  

- Hạng đặc biệt/ Hạng I:         - Hạng II:    - Hạng III:   

Anh (Chị) vui lòng cho biết việc thực hiện một số công việc của bộ phận kế 

toán tại Bệnh viện, đánh dấu  vào ô tương ứng từ mức độ “Chưa thực hiện” 

đến “Đã thực hiện tốt”: 

 
 

   

mailto:hanhkt2000@yahoo.com
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Nội dung  

Chưa 

thực 

hiện  

Đã thực hiện 

Chưa 

tốt 

Tương 

đối tốt 
Tốt 

1.  
Lập bảng kê chi phí khám chữa bệnh theo đúng quy định 

(Mẫu 01/BV và 02/BV) 
    

2.  
Cung cấp thông tin về số thu viện phí theo từng nhóm bệnh 

nhân (có BHYT/ không có BHYT/ Trẻ em…) 
    

3.  Tổng hợp số tiền thu viện phí theo từng mã bệnh (ICD 10)     

4.  Tổng hợp số tiền thu viện phí theo từng Khoa     

5.  
Cung cấp thông tin về số tiền viện phí mỗi bệnh nhân phải 

trả tại một thời điểm bất kỳ 
    

6.  
Cung cấp thông tin về số lượng thuốc, vật tư y tế (VTYT) 

hiện có tại một thời điểm bất kỳ 
    

          Hạch toán và cung cấp được thông tin về:  

7.  - Chi phí thuốc, VTYT theo từng Khoa     

8.  - Chi phí tiền lương theo từng Khoa     

          Hạch toán, phân bổ và cung cấp được thông tin về chi phí:  

9.  - Điện nước, xử lý chất thải, VSMT theo từng Khoa     

10.  - Chi phí công cụ dụng cụ theo từng Khoa     

11.  - Chi phí khấu hao tài sản cố định theo từng Khoa     

Xác định và cung cấp được thông tin về chi phí đầy đủ (gồm chi phí thuốc, VTYT, lương, 

công cụ dụng cụ, khấu hao, chi phí quản lý chung…) để thực hiện: 

12.  - Từng loại dịch vụ kỹ thuật (DVKT) y tế     

13.  - Từng trường hợp bệnh     

14.  

Sử dụng các công cụ kế toán quản trị chi phí (như lập dự 

toán, phân tích chi phí, tính giá theo phương pháp trực 

tiếp…) 

    

Nếu bệnh viện có thực hiện hoạt động khám chữa bệnh (KCB) dịch vụ, vui lòng trả lời từ 

câu 15-16, nếu không xin vui lòng bỏ qua các câu này 

15.  Tổng hợp riêng số thu viện phí cho hoạt động KCB dịch vụ      

16.  Xác định riêng chi phí của hoạt động KCB dịch vụ     
  

17. Hiện nay, công tác kế toán của bệnh viện được thực hiện chủ yếu bằng: 
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- Phần mềm:           (xin chuyển sang trả lời tiếp từ câu 20)  

- Excel hoặc thủ công bằng tay     (xin trả lời tiếp câu 18, 19 và kết thúc)  

18. Theo Anh (Chị) việc trang bị phần mềm kế toán là: 

- Rất cần thiết:   - Cần thiết:   - Không cần thiết:   

19. Việc sử dụng Phần mềm kế toán tại bệnh viện trong tương lai gần là: 

- Rất chắc chắn:  - Chắc chắn:  - Chưa có kế hoạch:  

Câu 20-28 

Anh (Chị) cho biết mức độ ứng dụng phần mềm để thực hiện các chức năng 

của bộ phận kế toán tại Bệnh viện. Đánh dấu  vào ô tương ứng từ “Chưa thực 

hiện” đến “Đã thực hiện tốt”: 

Nội dung  

Chưa 

thực 

hiện  

Đã thực hiện 

Chưa 

tốt 

Tương 

đối tốt 
Tốt 

20.  Việc áp đơn giá thuốc, VTYT và các DVKT y tế để tính 

viện phí được thực hiện bằng phần mềm 
    

21.  Các khoa điều trị, khoa CLS cập nhật vào phần mềm số 

lượng thuốc, VTYT và các DVKT cho mỗi bệnh nhân đã sử 

dụng, số liệu này được kết chuyển tự động qua hệ thống 

mạng nội bộ cho bộ phận thu viện phí để xác định số viện 

phí phải thu 

    

22.  Mỗi bệnh nhân đều được cấp một mã số duy nhất để quản lý 

thống nhất trong toàn bệnh viện 
    

23.  Thực hiện truy cập vào hệ thống để có được thông tin về số 

viện phí lũy kế của mỗi bệnh nhân 
    

24.  Thống nhất danh mục thuốc và VTYT trong toàn bệnh viện     

25.  Dữ liệu nhập, xuất thuốc, VTYT sau khi khoa Dược cập 

nhật được phần mềm tự động chuyển sang phòng kế toán 
    

26. K Kết nối dữ liệu giữa phòng kế toán và khoa Dược trong việc 

quản lý thuốc và VTYT 
    

27.  Kết nối dữ liệu giữa khoa Dược và các khoa điều trị, khoa 

cận lâm sàng để hỗ trợ cấp phát thuốc, VTYT 
    

28.  Sử dụng phần mềm quản lý tổng thể trong đó có phân hệ kế 

toán 
    

Trân trọng cám ơn sự giúp đỡ của Anh (Chị)! 
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Phụ lục 9. Kết quả điều chỉnh thang đo nháp qua phỏng vấn chuyên sâu 

- Thang đo chất lượng thông tin: không có biến quan sát mới nào được bổ 

sung nhưng có hai biến quan sát đề nghị bỏ là trung thực và có tính so sánh. Những 

người được phỏng vấn cho rằng đối với họ, tính chính xác của thông tin kế toán đã 

bao hàm sự trung thực, khách quan và độ tin cậy của thông tin kế toán. Tính so sánh 

được của thông tin kế toán liên quan những yêu cầu bắt buộc trong các quy định kế 

toán và biểu mẫu kế toán nên đương nhiên các bệnh viện phải thực hiện đúng, do 

vậy việc đưa ra biến quan sát này là không cần thiết. Như vậy, thang đo chất lượng 

thông tin được ký hiệu là IQ có 5 biến quan sát từ IQ1 đến IQ5 như sau: 

Thang đo chất lượng thông tin  

IQ1 Thông tin kế toán phù hợp với yêu cầu công việc của tôi 

IQ2 Việc cung cấp đầy đủ thông tin của kế toán đã giúp tôi thực hiện tốt công việc   

IQ3 Tin tưởng vào sự chính xác của các số liệu kế toán  

IQ4 Khi có yêu cầu, kế toán đều cung cấp thông tin kịp thời 

IQ5 Báo cáo kế toán được trình bày rõ ràng, dễ hiểu 

 

- Thang đo chất lượng hệ thống: biến quan sát liên quan đến việc thiết lập hệ 

thống phù hợp với trình độ người sử dụng và khả năng thích ứng của hệ thống với 

những thay đổi được đề nghị bỏ do đối tượng khảo sát là cán bộ quản lý bệnh viện, 

là người sử dụng thông tin chứ không phải người thao tác trực tiếp và sử dụng hệ 

thống nên 2 biến này không thích hợp để họ trả lời. Ngoài các biến quan sát được đề 

xuất, những người được phỏng vấn cho rằng hiện nay, yêu cầu về tính tích hợp của 

hệ thống xử lý thông tin kế toán với các HTTT khác trong bệnh viện như hệ thống 

quản lý dược, hệ thống quản lý khám chữa bệnh bảo hiểm y tế… là rất quan trọng. 

Việc đưa ra nội dung liên quan đến phần mềm quản lý tổng thể là cần thiết tuy 

nhiên cũng chưa thật rõ ý, cần có câu hỏi rõ ràng hơn để đánh giá chất lượng của 

HTTTKT trong mối quan hệ với các HTTT khác. Từ đó, thang đo chất lượng hệ 

thống gồm 6 biến quan sát được ký hiệu từ SQ1 đến SQ6 như sau: 

 



196 

 

 

Thang đo chất lượng hệ thống   

 

SQ1 Hệ thống xử lý thông tin kế toán là đáng tin cậy 

SQ2 Tôi hài lòng với tốc độ xử lý thông tin của hệ thống kế toán 

SQ3 Tôi yên tâm về tính bảo mật của hệ thống 

SQ4 
Ít có sự khác biệt giữa thông tin do bộ phận kế toán cung cấp và thông tin từ 

các Khoa/Phòng khác khi có cùng nội dung  

SQ5 Công tác kế toán được sử dụng bằng phần mềm 

SQ6 Sử dụng phần mềm quản lý tổng thể BV trong đó có phân hệ kế toán 

 

- Thang đo đảm bảo chức năng: nghiên cứu định tính bằng phỏng vấn 

chuyên sâu cho thấy những người được phỏng vấn đều hiểu cặn kẽ các biến này và 

cho rằng thang đo với các biến quan sát này là đầy đủ và phù hợp. 

Thang đo Đảm bảo chức năng 

 

TF1 Thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin về tình hình thu viện phí 

TF2 
Thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin về tình hình nhập xuất tồn thuốc 

và VTYT 

TF3 
Thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin về chi phí thực tế phát sinh cho 

hoạt động khám và điều trị  

TF4 
Thực hiện tốt chức năng cung cấp thông tin theo yêu cầu về thông tin của 

các cơ quan quản lý Nhà nước 

TF5 Hiếm khi xảy ra thất thoát tiền thu viện phí tại bệnh viện 

TF6 Thực hiện tốt quy trình kiểm soát việc nhập xuất thuốc, VTYT 

TF7 Kiểm soát chặt chẽ các chi phí của hoạt động khám và điều trị  
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- Thang đo nhận thức về tính hữu ích: các biến quan sát được những người 

phỏng vấn đánh giá là rõ ràng, được giữ nguyên sau khi phỏng vấn chuyên sâu và 

có ký hiệu từ PU1 đến PU4. 

Thang đo Nhận thức về tính hữu ích 

 

PU1 Kế toán hỗ trợ tích cực công tác quản lý của bệnh viện 

PU2 Kế toán góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bệnh viện 

PU3 Hệ thống kế toán giúp kết nối các hoạt động của bệnh viện 

PU4 Bệnh viện được đánh giá tốt nhờ hệ thống kế toán tốt 

 

- Thang đo sự hài lòng: Các biến quan sát của thang đo sự hài lòng ban đầu 

được tác giả đề xuất gồm 2 biến. Tuy nhiên, theo ý kiến của những người được 

phỏng vấn, biến quan sát “HTTTKT đáp ứng được mong đợi của tôi” chưa rõ ràng 

cũng như phụ thuộc lớn vào nhận thức và kỳ vọng của người trả lời đối với 

HTTTKT. Những người phỏng vấn cũng cho rằng sự hài lòng của họ đối với 

HTTTKT của bệnh viện liên quan rất chặt chẽ đến sự hài lòng của bệnh nhân đối 

với hoạt động thu viện phí và sự hài lòng của các Khoa/Phòng đối với hoạt động 

cung ứng thuốc/VTYT nên cần bổ sung các nội dung này. Theo đó, thang đo sự hài 

lòng đối với HTTTKT trong các bệnh viện công được đo lường với 3 biến quan sát 

US1, US2, US3. 

Thang đo sự hài lòng 

 

US1 Ít khi nghe bệnh nhân phàn nàn về hoạt động thu viện phí 

US2 Ít khi nghe các Khoa/Phòng phàn nàn về việc cung ứng thuốc và VTYT 

US3 Tôi hài lòng về HTTTKT hiện nay 
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Phụ lục 10. Danh sách các bệnh viện đã thực hiện khảo sát 

 

TT Tên Bệnh viện 

Cấp quản lý Loại hình BV Hạng BV 

Bộ 

Y tế 

Bộ 

khác 

Sở Y 

tế 

Đa 

khoa 

Chuyên 

khoa 
1 2 3 

1 BV ĐK tỉnh Bắc Kạn     x x     x   

2 BV Yên Thế Bắc Giang     x x       x 

3 BV ĐK Yên Dũng, Bắc Giang     x x       x 

4 BV sản nhi Bắc Giang     x   x   x   

5 BV ĐK khu vực Lục Ngạn, Bắc Giang     x x       x 

6 BV ĐK tỉnh Bắc Giang     x x     x   

7 BV Nhi Trung ương, Hà Nội x       x x     

8 BV Tâm thần Trung Ương, Hà Nội x       x x     

9 BV Quân Đội 354, Hà Nội   x   x     x   

10 BV Tim, Hà Nội     x   x x     

11 BV K Hà Nội x       x x     

12 BV Bạch Mai, Hà Nội x     x   x     

13 BV Phụ sản Hà Nội     x   x x     

14 BV Thanh Nhàn, Hà Nội     x x   x     

15 BV tỉnh Vĩnh Phúc     x x   x     

16 BV Phụ sản Hải Phòng     x   x x     

17 BV ĐK Kiến An, Hải Phòng     x x   x     

18 BV ĐK tỉnh Hà Tĩnh     x x   x     

19 BV ĐK thành phố Hà Tĩnh     x x       x 

20 BV ĐK tỉnh Hà Nam     x x     x   

21 BV ĐK tỉnh Bắc Ninh     x x     x   
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22 BV ĐK Huyện Kim Sơn, Ninh Bình     x x       x 

23 BV Giao thông vận tải Vinh, Nghệ An   x   x     x   

24 BV ĐK huyện Bình Điền     x x       x 

25 BV ĐK Quảng Ninh, Quảng Bình     x x       x 

26 BV ĐK Tp. Đồng Hới, Quảng Bình     x x       x 

27 BV Huyện Lệ Thủy     x x       x 

28 BV ĐK Huyện Bố Trạch, Quảng Bình     x x       x 

29 BV ĐK H. Minh Hóa, Quảng Bình     x x       x 

30 BV ĐK khu vực Bắc Quảng Bình     x x     x   

31 BV ĐK tỉnh Quảng Trị     x x     x   

32 BV Thành phố Huế     x x       x 

33 BV Y học cổ truyền Thừa Thiên Huế     x   x   x   

34 BV Đại học Y Huế   x   x       x 

35 BV ĐK Phú Vang, Thừa Thiên Huế     x x       x 

36 BV Răng Hàm Mặt, Thừa Thiên Huế     x   x     x 

37 BV Đà Nẵng     x x   x     

38 BV Sản Nhi Đà Nẵng     x   x x     

39 BV Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng     x x       x 

40 BV Chỉnh hình và PHCN Đà Nẵng   x     x   x   

41 BV 199 - Đà Nẵng   x   x     x   

42 BV C Đà Nẵng x     x   x     

43 BV ĐK Sơn Trà Đà Nẵng     x x       x 

44 BV Mắt Đà Nẵng     x   x   x   

45 BV ĐK Hòa Vang, Đà Nẵng     x x       x 

46 BV C17 Đà Nẵng   x   x     x   

47 BV Quận Thanh Khê     x x       x 

48 BV Da liễu Đà Nẵng     x   x   x   
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49 BV Liên Chiểu     x x       x 

50 BV ĐK KV Bắc Quảng Nam     x x     x   

51 BV Thành phố Tam kỳ - Quảng Nam     x x       x 

52 BV Huyện Phú Ninh - Quảng Nam     x x       x 

53 BV Thành phố Hội An, Quảng Nam     x x       x 

54 BV ĐK tỉnh Quảng Nam     x x     x   

55 BV ĐK Sơn Tịnh, Quảng Ngãi     x x       x 

56 BV Huyện Minh Long, Quảng Ngãi     x x       x 

57 BV ĐK Huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi     x x       x 

58 BV ĐK tỉnh Quảng Ngãi     x x     x   

59 BV ĐK Đ.Thùy Trâm, Quảng Ngãi     x x       x 

60 BV ĐK Thành phố Quảng Ngãi     x x       x 

61 BV Huyện Phù Mỹ - Bình Định     x x       x 

62 BV ĐK An Lão - Bình Định     x x       x 

63 BV ĐK KV Phú Phong - Bình Định     x x     x   

64 BV ĐK Bình Định     x x   x     

65 BV Tâm thần Bình Định     x   x     x 

66 BV Phong Da liễu TW Quy Hòa – BĐ x     x   x     

67 BV Quân y 13 - Bình Định   x   x     x   

68 BV chỉnh hình-PHCN Quy Nhơn, BĐ   x     x   x   

69 BV ĐK Huyện Phù Cát, Bình Định     x x       x 

70 BV huyện Vĩnh Thạnh - Bình Định     x x       x 

71 BV ĐK huyện Tây Hòa, Phú Yên     x x       x 

72 BV ĐK Thị xã Sông Cầu, Phú Yên     x x       x 

73 BV Sản Nhi Phú Yên     x   x   x   

74 BV ĐK tỉnh Phú Yên     x x     x   

75 BV ĐK Huyện Đông Hòa, Phú Yên     x x       x 
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76 BV Mắt Phú Yên     x   x     x 

77 BV Y học cổ truyền Phú Yên     x   x     x 

78 BV Huyện Sơn Hòa, Phú Yên     x x       x 

79 BV ĐK Thành phố Tuy Hòa, Phú Yên     x x     x   

80 BV ĐK Huyện Đồng Xuân, Phú Yên     x x       x 

81 BV ĐK Cam Ranh, Khánh Hòa     x x       x 

82 BV ĐK Ninh Hòa, Khánh Hòa     x x       x 

83 BV Huyện Diên Khánh, Khánh Hòa     x x     x   

84 BV ĐK Tp Nha Trang, Khánh Hòa     x x     x   

85 BV ĐK tỉnh Khánh Hòa     x x   x     

86 BV ĐK Phan Thiết, Bình Thuận     x x     x   

87 BV ĐK tỉnh Bình Thuận     x x   x     

88 BV Ninh Hải, Ninh Thuận     x x       x 

89 BV ĐK tỉnh Gia Lai     x x       x 

90 BV ĐK Huyện Mangyang, Gia Lai     x x       x 

91 BV ĐK Huyện Đak Đoa, Gia Lai     x x       x 

92 BV Da liễu Đăk Lăk     x   x     x 

93 BV ĐK tỉnh Đăk Lăk     x x   x     

94 BV ĐK huyện CưMgar, Đăk Lăk     x x       x 

95 BV ĐK huyện Buôn Đôn, Đăk Lăk     x x       x 

96 BV Mắt Đăk Lăk     x   x     x 

97 BV Lao và Bệnh phổi Đắk Lắk     x   x     x 

98 BV ĐK T.p Buôn Ma Thuộc, Đăk Lăk     x x     x   

99 BV ĐK Lâm Đồng     x x     x   

100 BV YHCT P.N.Thạch, Lâm Đồng     x   x   x   

101 BV Triều An, Tp. HCM     x x     x   

102 BV Nhân dân Gia Định, Tp HCM     x x     x   
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103 BV cấp cứu Trưng Vương, Tp HCM     x   x   x   

104 BV Nhân dân 115, Tp Hồ Chí Minh     x x     x   

105 BV Quận Gò Vấp, Tp Hồ Chí Minh     x x       x 

106 BV Quận 1, Tp Hồ Chí Minh     x x     x   

107 BV Quận 2, Tp Hồ Chí Minh     x x       x 

108 BV Quận 3, Tp Hồ Chí Minh     x x       x 

109 BV Nguyễn Trãi, Tp Hồ Chí Minh     x x   x     

110 BV ĐK Sài Gòn, Tp Hồ Chí Minh     x x     x   

111 BV Q.Bình Thạnh, Tp Hồ Chí Minh     x x     x   

112 BV Quận 10, Tp Hồ Chí Minh     x x       x 

113 BV Tâm thần Tp Hồ Chí Minh     x   x   x   

114 BV Ung bướu Tp. Hồ Chí Minh     x   x x     

115 BV An Bình, Tp Hồ Chí Minh     x x     x   

116 BV ĐK KV Thủ Đức, Tp HCM     x x       x 

117 BV Thủ Dầu Một, Bình Dương     x x       x 

118 BV ĐK Tp. Biên Hòa, Đồng Nai     x x     x   

119 BV ĐK tỉnh Đồng Nai     x x   x     

120 BV ĐK khu vực Cai Lậy, Tiền Giang     x   x   x   

121 BV ĐK Trung tâm Tiền Giang     x x     x   

122 BV Cần Đước, Long An     x x       x 

123 BV Cần Giuộc, Long An     x x       x 

124 BV Thành phố Bến Tre     x x       x 

125 BV H. Mỏ Cày Nam, Bến Tre     x x       x 
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Phụ lục 11. Phân loại chi phí đầy đủ để thực hiện hoạt động khám chữa bệnh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chi phí 

khám và 

điều trị  

Chi phí 

trực tiếp 

Chi phí 

gián tiếp 

1.1 Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư trực tiếp 

1.2 Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý chất 

thải, vệ sinh môi trường phục vụ hoạt động 

khám chữa bệnh trực tiếp 

1.3 Chi phí tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng 

góp theo chế độ, chi phí nhân công thuê ngoài 

phục vụ hoạt động khám chữa bệnh trực tiếp 

1.4 Chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 

cố định, mua sắm thay thế công cụ, dụng cụ trực 

tiếp sử dụng để khám chữa bệnh và thực hiện 

dịch vụ kỹ thuật 

1.5 Chi phí khấu hao tài sản cố định, chi phí chi 

trả lãi tiền vay để đầu tư, mua sắm trang thiết bị 

để khám chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ 

2.1 Vật tư và đồng phục trang phục 

2.2 Thanh toán dịch vụ công cộng phục vụ công 

tác quản lý bệnh viện 

2.3 Chi phí tiền lương, phụ cấp, các khoản đóng 

góp theo chế độ, chi phí nhân công thuê ngoài 

phục vụ hoạt động quản lý 

2.4 Chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 

cố định văn phòng 

2.5 Chi phí khấu hao tài sản cố định văn phòng 

và và chi phí chi trả lãi tiền vay 

2.6 Chi phí gián tiếp khác 
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Phụ lục 12.  Cronbach Alpha của các thang đo 

Biến Trung bình thang 

đo nếu loại biến 

Phương sai thang 

đo nếu loại biến 

Tương quan 

biến tổng 

Cronbach Alpha 

nếu loại biến 

Chất lượng thông tin: Cronbach Alpha = .903 

IQ1 15.72 7.180 .748 .883 

IQ2 15.68 6.844 .745 .884 

IQ3 15.72 7.130 .772 .878 

IQ4 15.79 6.757 .764 .880 

IQ5 15.64 7.176 .763 .880 

Chất lượng hệ thống: Cronbach Alpha = .853 

SQ1 18.55 14.249 .808 .796 

SQ2 18.70 14.431 .809 .797 

SQ3 18.50 14.622 .748 .807 

SQ4 18.91 14.140 .781 .800 

SQ5 17.79 19.907 .168 .889 

SQ6 18.94 14.081 .554 .857 

Đảm bảo chức năng: Cronbach Alpha = .863 

TF1 23.77 12.373 .630 .845 

TF2 23.78 12.495 .653 .842 

TF3 24.05 12.610 .622 .846 

TF4 23.87 12.370 .680 .838 

TF5 24.19 11.785 .584 .855 

TF6 23.75 12.569 .667 .840 

TF7 23.97 12.273 .632 .844 

Nhận thức về tính hữu ích: Cronbach Alpha = .893 

PU1 11.94 3.516 .783 .859 

PU2 11.97 3.341 .801 .850 

PU3 12.08 3.082 .792 .852 

PU4 12.06 3.178 .705 .889 

Sự hài lòng: Cronbach Alpha = .794 

US1 7.26 2.573 .644 .719 

US2 7.24 2.540 .725 .619 

US3 7.20 3.487 .568 .794 



205 

 

 

 

Phụ lục 13. Hệ số KMO và kiểm định Bartlett ban đầu 

KMO and Bartlett's Test 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .899 

Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square 4.041.621 

Df 276 

Sig. 0.000 

Phụ lục 14. Kết quả phân tích EFA 

Factor Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation 

Sums of 

Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative % Total % of 

Variance 

Cumulative % Total 

1 10.483 43.680 43.680 10.133 42.222 42.222 7.213 
2 2.366 9.860 53.540 2.005 8.354 50.576 6.974 

3 1.732 7.216 60.756 1.417 5.904 56.480 6.977 

4 1.224 5.098 65.854 .871 3.628 60.108 8.291 

5 1.092 4.552 70.406 .746 3.107 63.215 5.122 

6 .872 3.635 74.041     

7 .716 2.983 77.024     

8 .665 2.770 79.794     

9 .559 2.328 82.123     

10 .537 2.236 84.359     

11 .465 1.936 86.295     

12 .421 1.753 88.048     

13 .391 1.628 89.676     

14 .356 1.481 91.158     

15 .312 1.300 92.458     

16 .310 1.291 93.749     

17 .268 1.116 94.865     

18 .254 1.057 95.921     

19 .226 .944 96.865     

20 .185 .769 97.634     

21 .171 .712 98.346     

22 .150 .625 98.971     

23 .143 .598 99.569     

24 .103 .431 100.000     
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Phụ lục 15. Standardized Regression Weights: (Group 1 - Default model) 

   
Estimate 

SQ3 <--- Chat_luong_he_thong .867 

PU3 <--- Nhan_thuc .828 

PU2 <--- Nhan_thuc .869 

PU1 <--- Nhan_thuc .876 

IQ3 <--- Chat_luong_thong_tin .849 

US2 <--- Hai_long .867 

TF1 <--- Chuc_nang .686 

TF2 <--- Chuc_nang .707 

TF3 <--- Chuc_nang .722 

TF4 <--- Chuc_nang .755 

TF5 <--- Chuc_nang .663 

TF6 <--- Chuc_nang .752 

TF7 <--- Chuc_nang .730 

IQ4 <--- Chat_luong_thong_tin .814 

IQ5 <--- Chat_luong_thong_tin .834 

IQ1 <--- Chat_luong_thong_tin .727 

IQ2 <--- Chat_luong_thong_tin .744 

PU4 <--- Nhan_thuc .733 

US1 <--- Hai_long .736 

US3 <--- Hai_long .694 

SQ4 <--- Chat_luong_he_thong .793 

SQ2 <--- Chat_luong_he_thong .901 

SQ1 <--- Chat_luong_he_thong .922 

SQ6 <--- Chat_luong_he_thong .512 
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Phụ lục 16. Regression Weights: (Group 1 - Default model) 

   
Estimate S.E. C.R. P Label 

SQ3 <--- Chat_luong_he_thong .941 .046 20.299 *** 
 

PU3 <--- Nhan_thuc 1.153 .071 16.146 *** 
 

PU2 <--- Nhan_thuc 1.066 .061 17.482 *** 
 

PU1 <--- Nhan_thuc 1.000 
    

IQ3 <--- Chat_luong_thong_tin 1.023 .065 15.754 *** 
 

US2 <--- Hai_long 1.519 .138 11.042 *** 
 

TF1 <--- Chuc_nang 1.000 
    

TF2 <--- Chuc_nang .978 .083 11.829 *** 
 

TF3 <--- Chuc_nang 1.000 .100 9.949 *** 
 

TF4 <--- Chuc_nang 1.043 .101 10.350 *** 
 

TF5 <--- Chuc_nang 1.145 .123 9.291 *** 
 

TF6 <--- Chuc_nang 1.008 .098 10.311 *** 
 

TF7 <--- Chuc_nang 1.083 .108 10.050 *** 
 

IQ4 <--- Chat_luong_thong_tin 1.065 .071 15.087 *** 
 

IQ5 <--- Chat_luong_thong_tin 1.000 
    

IQ1 <--- Chat_luong_thong_tin .883 .070 12.558 *** 
 

IQ2 <--- Chat_luong_thong_tin .996 .077 12.961 *** 
 

PU4 <--- Nhan_thuc 1.055 .079 13.303 *** 
 

US1 <--- Hai_long 1.348 .132 10.208 *** 
 

US3 <--- Hai_long 1.000 
    

SQ4 <--- Chat_luong_he_thong .895 .054 16.693 *** 
 

SQ2 <--- Chat_luong_he_thong .950 .043 22.263 *** 
 

SQ1 <--- Chat_luong_he_thong 1.000 
    

SQ6 <--- Chat_luong_he_thong .736 .086 8.558 *** 
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Phụ lục 17. Kiểm định Bootstrap 

Parameter 
Esti-

mate 
SE 

SE-

SE 
Mean Bias 

SE-

Bias 
CR 

Chat_luong_he_thong <--- Nhan_thuc 0.573 0.069 0.002 0.572 -0.001 0.003 -0.33 

Chat_luong_thong_tin <--- Chat_luong_he_thong 0.736 0.055 0.002 0.735 -0.001 0.002 -0.50 

Chuc_nang <--- Chat_luong_thong_tin 0.589 0.106 0.003 0.599 0.01 0.005 2.00 

…          

Hai_long <--- Chuc_nang 0.373 0.181 0.006 0.37 -0.002 0.008 -0.25 

Hai_long <--- Chat_luong_thong_tin 0.321 0.184 0.006 0.316 -0.004 0.008 -0.50 

Hai_long <--- Nhan_thuc 0.203 0.121 0.004 0.206 0.002 0.005 0.40 

SQ2 <--- Chat_luong_he_thong 0.887 0.025 0.001 0.887 -0.001 0.001 -1.00 

…          

PU2 <--- Nhan_thuc 0.828 0.037 0.001 0.826 -0.002 0.002 -1.00 

PU1 <--- Nhan_thuc 0.817 0.04 0.001 0.814 -0.003 0.002 -1.50 

…          

US2 <--- Hai_long 0.704 0.065 0.002 0.698 -0.006 0.003 -2.00 

TF1 <--- Chuc_nang 0.722 0.049 0.002 0.722 0 0.002 0.00 

TF2 <--- Chuc_nang 0.69 0.052 0.002 0.689 -0.001 0.002 -0.50 

TF3 <--- Chuc_nang 0.721 0.042 0.001 0.722 0.001 0.002 0.50 

TF4 <--- Chuc_nang 0.727 0.042 0.001 0.728 0.001 0.002 0.50 

TF5 <--- Chuc_nang 0.666 0.064 0.002 0.661 -0.005 0.003 -1.67 

TF6 <--- Chuc_nang 0.659 0.057 0.002 0.661 0.001 0.003 0.33 

TF7 <--- Chuc_nang 0.747 0.045 0.001 0.748 0.001 0.002 0.50 

…          

IQ5 <--- Chat_luong_thong_tin 0.828 0.025 0.001 0.828 0 0.001 0.00 

IQ1 <--- Chat_luong_thong_tin 0.729 0.036 0.001 0.73 0 0.002 0.00 

IQ2 <--- Chat_luong_thong_tin 0.734 0.045 0.001 0.732 -0.003 0.002 -1.50 

PU4 <--- Nhan_thuc 0.765 0.043 0.001 0.764 -0.001 0.002 -0.50 

…          

US3 <--- Hai_long 0.794 0.063 0.002 0.798 0.004 0.003 1.33 

SQ1 <--- Chat_luong_he_thong 0.935 0.021 0.001 0.933 -0.001 0.001 -1.00 

SQ3 <--- Chat_luong_he_thong 0.857 0.027 0.001 0.855 -0.001 0.001 -1.00 

SQ4 <--- Chat_luong_he_thong 0.819 0.028 0.001 0.818 -0.001 0.001 -1.00 

SQ6 <--- Chat_luong_he_thong 0.511 0.06 0.002 0.505 -0.005 0.003 -1.67 
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Phụ lục 18. Sơ đồ dòng dữ liệu của chu trình cung ứng 

                                                                                                  

                                                                                                      

 

 

 

 

Lập kế 

hoạch cung 

ứng

Tổ chức 

đấu thầu

Tiếp nhận,

bảo quản

Thanh toán 

& hạch 

toán TH

Báo cáo

Giá thuốc do 

Bộ Y tế ban hành

Dữ liệu về tình hình 

sử dụng các kỳ trước

Dự kiến nhu cầu sử 

dụng trong năm

Hồ sơ nhà cung ứng

Giá trúng thầu

Kết quả đấu thầu

Nhập kho 

thuốc

Hồ sơ thanh toán cho 

nhà cung cấp

Ban quản lý 

bệnh viện



210 

 

 

 

Phụ lục 19. Cấu trúc tập tin Tổng hợp phải trả 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên trường Kiểu Ràng buộc Diễn giải 

ID_NHA_CUNG_CAP varchar (50) PK Mã nhà cung cấp 

DUNODAU real  Dư nợ đầu năm 

DUCODAU real  Dư có đầu năm 

PSNO_01 real  Phát sinh nợ tháng 01 

PSCO_01 real  Phát sinh có tháng 01 

DUNO_01 real  Dư nợ tháng 01 

DUCO_01 real  Dư có tháng 01 

PSNO_02 real  Phát sinh nợ tháng 02 

….    

PSCO_12 real  Phát sinh có tháng 12 

DUNO_12 real  Dư nợ tháng 12 

DUCO_12 real  Dư có tháng 12 
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Phụ lục 20. Sơ đồ quy trình khám và điều trị 

BỆNH NHÂN

Bác sĩ

DANH MỤC 

CLS, DVKT

CHỈ ĐỊNH 

CLS, DVKT

CHỈ ĐỊNH 

CLS, DVKT

HỒ SƠ 

BỆNH ÁN

CHỈ ĐỊNH 

THUỐC

CHỈ ĐỊNH

THUỐC

DANH 

MỤC 

THUỐC - 

VTYT

DANH 

MỤC ĐỐI 

TƯỢNG

HỒ SƠ 

BỆNH 

NHÂN

Cung cấp thông tin 

chi tiết từng loại đối 

tượng được bảo hiểm 

thanh toán

LĨNH 

THUỐC

THỰC 

HIỆN 

CHỈ ĐỊNH

CẤP 

PHÁT 

THUỐC

KHÁM 

BỆNH

GIƯỜNG 

BỆNH

THANH 

TOÁN

RA VIỆN

ĐƠN 

GIÁ

 

Cung cấp thông tin chi 

tiết theo từng loại thuốc 

BHYT thanh toán và 

không thanh toán 

Bảng kê 

chi phí KCB

DANH 

MỤC 

LOẠI 

CHI PHÍ

TẠM

ỨNG

Bảng kê thanh 

toán BHYT

Bảng kê thu 

viện phí

Bảng kê 

hoàn ứng

THANH TOÁN 

RA VIỆN

Phiếu thu, 

phiếu chi

NHẬT KÝ

CHI TIẾT 

NHẬT KÝ

KHÁM 

BỆNH
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Phụ lục 21. Nội dung danh mục chi phí trong các bệnh viện công 

  

ID chi phí 
Mục/ tiểu mục theo               

mục lục ngân sách 
Nội dung chi phí 

1 Hạch toán theo TK 661 

(khám và điều trị theo 

chức năng nhiệm vụ) 

hoặc TK 631 (khám và 

điều trị dịch vụ) 

Chi phí trực tiếp 

1-01  7000 Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư trực tiếp 

1-01-01              7001 + Thuốc 

1-01-02              7001 + Máu 

1-01-03              7001 + Dịch truyền 

1-01-04              7001 + Hóa chất 

1-01-05              7001 + Vật tư y tế tiêu hao 

1-01-06              7001 + Vật tư thay thế 

1-02 6500 Chi phí về điện, nước, nhiên liệu, xử lý 

chất thải, vệ sinh môi trường phục vụ 

hoạt động khám chữa bệnh trực tiếp 

1-02-01              6501 + Điện  

1-02-02              6502 + Nước 

1-02-03              6503 + Nhiên liệu 

1-02-04  + Xử lý chất thải 

1-02-05              6504 + Vệ sinh môi trường 

1-03  Chi phí tiền lương, phụ cấp, các khoản 

đóng góp theo chế độ, chi phí nhân 

công thuê ngoài phục vụ hoạt động 

khám chữa bệnh trực tiếp 

1-03-01 6000  + Tiền lương 

1-03-01-01             6001 Lương ngạch bậc theo quỹ lương được 

duyệt 

1-03-01-02             6002 - Lương tập sự, công chức dự bị  
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1-03-01-03             6003 - Lương hợp đồng dài hạn   

1-03-01-04             6004 - Lương bán bộ công nhân viên dôi ra 

ngoài biên chế 

1-03-01-05             6049 - Lương khác 

1-03-02 6050 + Tiền công trả cho lao động thường 

xuyên theo hợp đồng (Nhân công thuê 

ngoài) 

1-03-02-01             6051 - Tiền công trả cho lao động thường 

xuyên theo hợp đồng 

1-03-02-02             6099 - Khác 

1-03-03 6100 + Phụ cấp lương 

1-03-03-01              6101 - Phụ cấp chức vụ 

1-03-03-02              6102 - Phụ cấp khu vực 

1-03-03-03              6103 - Phụ cấp thu hút 

1-03-03-04              6104 - Phụ cấp đắt đỏ 

1-03-03-05              6105 - Phụ cấp làm đêm 

1-03-03-06             6106  - Phụ cấp làm thêm giờ 

1-03-03-07             6107 - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm 

1-03-03-08             6114 - Phụ cấp trực 

1-03-03-09             6115 - Phụ cấp thâm niên nghề 

1-03-03-10             6116 - Phụ cấp đặc biệt khác của ngành 

1-03-03-11             6117  - Phụ cấp thâm niên vượt khung 

1-03-03-12             6118 - Phụ cấp kiêm nhiệm 

1-03-03-13             6149 - Phụ cấp khác 

1-03-04 6300 + Các khoản đóng góp theo chế độ 

1-03-04-01             6301 - Bảo hiểm xã hội  

1-03-04-02             6302 - Bảo hiểm y tế 

1-03-04-03             6303  - Kinh phí công đoàn 

1-03-04-04             6304 - Bảo hiểm thất nghiệp 

1-03-04-05             6349 - Khác 
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1-04  Chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa 

tài sản cố định, mua sắm thay thế công 

cụ, dụng cụ trực tiếp sử dụng để khám 

chữa bệnh và thực hiện dịch vụ kỹ 

thuật 

1-04-01 6900 + Duy tu, bảo dưỡng TSCĐ 

             6903  - Xe cấp cứu và xe chuyên dụng khác 

             6905 - Trang thiết bị chuyên dụng 

             6906  - Điều hòa nhiệt độ 

             6907 - Nhà cửa    

             6915 - Máy phát điện 

             6916 - Máy bơm nước 

             6921 - Đường điện, cấp thoát nước 

  - … 

1-04-02  + Trích trước sửa chữa lớn TSCĐ 

1-04-03             7002 + Mua sắm, thay thế CCDC KCB 

1-05  Chi phí khấu hao tài sản cố định, chi 

phí chi trả lãi tiền vay để đầu tư, mua 

sắm trang thiết bị để khám chữa bệnh 

và thực hiện các dịch vụ  

1-05-01  + Khấu hao TSCĐ 

1-05-01-01  - Nhà cửa 

1-05-01-02  - Vật kiến trúc  

1-05-01-03  - Máy móc thiết bị phục vụ KCB 

1-05-01-04  - Phương tiện vận tải (xe cứu 

thương) 

  - … 

1-05-02  + Chi phí lãi vay (có thể chi tiết theo 

từng nội dung đầu tư) 

2 + Hạch toán Nợ TK 

661/TK 631/ TK 642  

Chi phí gián tiếp 
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2-01  Vật tư văn phòng và đồng phục trang 

phục  

2-01-01 6550 Vật tư văn phòng 

2-01-01-01           6551 + Văn phòng phẩm 

2-01-01-02           6552 + Công cụ, dụng cụ văn phòng 

2-01-01-03           6553 + Khoán văn phòng phẩm 

2-01-01-04           6599 + Vật tư văn phòng khác 

2-01-02 7000 Đồng phục, trang phục 

2-01-02-01           7004  + Đồng phục, trang phục 

2-01-02-02           7005 + Bảo hộ lao động 

202 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng phục vụ 

công tác quản lý bệnh viện 

           6501  + Thanh toán tiền điện 

           6502    + Thanh toán tiền nước 

           6503 + Thanh toán tiền nhiên liệu 

           6504 + Thanh toán tiền vệ sinh môi trường 

           6505  + Thanh toán khoán p. tiện theo chế độ 

           6549  + Khác 

203  Chi phí tiền lương, phụ cấp, các khoản 

đóng góp theo chế độ, nhân công thuê 

ngoài phục vụ hoạt động quản lý 

2-03-01 6000 + Tiền lương 

2-03-01-01             6001 - Lương ngạch bậc theo quỹ lương 

được duyệt 

2-03-01-02             6002 - Lương tập sự, công chức dự bị  

2-03-01-03             6003 - Lương hợp đồng dài hạn   

2-03-01-04             6004 - Lương bán bộ công nhân viên dôi 

ra ngoài biên chế 

2-03-01-05             6049 - Lương khác 

2-03-02 6050 + Tiền công trả cho lao động thường 

xuyên theo hợp đồng (Nhân công thuê 
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ngoài) 

2-03-02-01             6051 - Tiền công trả cho lao động thường 

xuyên theo hợp đồng 

2-03-02-02             6099 - Khác 

2-03-03 6100 + Phụ cấp lương 

2-03-03-01              6101 - Phụ cấp chức vụ 

2-03-03-02              6102 - Phụ cấp khu vực 

2-03-03-03              6103 - Phụ cấp thu hút 

2-03-03-04              6104 - Phụ cấp đắt đỏ 

2-03-03-05              6105 - Phụ cấp làm đêm 

2-03-03-06              6106  - Phụ cấp làm thêm giờ 

2-03-03-07              6107 - Phụ cấp độc hại, nguy hiểm 

2-03-03-08              6114 - Phụ cấp trực 

2-03-03-09              6115 - Phụ cấp thâm niên nghề 

2-03-03-10              6116 - Phụ cấp đặc biệt khác của ngành 

2-03-03-11              6117  - Phụ cấp thâm niên vượt khung 

2-03-03-12              6118 - Phụ cấp kiêm nhiệm 

2-03-03-13              6149 - Phụ cấp khác 

2-03-04 6300 + Các khoản đóng góp theo chế độ 

2-03-04-01              6301 - Bảo hiểm xã hội  

2-03-04-02              6302 - Bảo hiểm y tế 

2-03-04-03              6303  - Kinh phí công đoàn 

2-03-04-04              6304 - Bảo hiểm thất nghiệp 

2-03-04-05              6349 - Khác 

2-04  Chi phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa 

tài sản cố định văn phòng 

2-04-01 6900 + Duy tu, bảo dưỡng TSCĐ 

2-04-01-01              6901 - Mô tô 

2-04-01-02              6902 - Ô tô con, xe tải 
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2-04-01-03             6905 - Trang thiết bị chuyên dụng 

2-04-01-04             6906  - Điều hòa nhiệt độ 

2-04-01-05             6907 - Nhà cửa    

2-04-01-06             6911 - Sách, tài liệu và chế độ dùng cho 

công tác chuyên môn 

2-04-01-07             6912   - Thiết bị tin học 

2-04-01-08             6913 - Máy photocopy 

2-04-01-09             6914 - Máy fax 

2-04-01-10             6915 - Máy phát điện 

2-04-01-11             6916 - Máy bơm nước 

2-04-01-12             6917 - Bảo trì và hoàn thiện phần mềm 

máy tính  

2-04-01-13             6921 - Đường điện, cấp thoát nước 

2-04-01-14             6949 - Các tài sản và công trình hạ tầng cơ 

sở khác  

2-04-02  + Trích trước sửa chữa lớn TSCĐ  

2-05  Chi phí khấu hao tài sản cố định văn 

phòng và chi phí chi trả lãi tiền vay  

2-05-01  + Khấu hao TSCĐ 

2-05-01-01  - Nhà cửa 

2-05-01-02  - Vật kiến trúc  

2-05-01-03  - Máy móc thiết bị phục vụ quản lý 

2-05-01-04  - Phương tiện vận tải  

  - … 

2-05-02  + Chi phí lãi vay (có thể chi tiết theo 

từng nội dung đầu tư) 

2-06  Chi phí gián tiếp khác 

2-06-01 6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc 

2-06-01-01             6601 + Cước phí điện thoại trong nước  

2-06-01-02             6602  + Cước phí điện thoại quốc tế 
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2-06-01-03             6603 + Cước phí bưu chính 

2-06-01-04             6604   + Fax 

2-06-01-05             6606 + Tuyên truyền 

2-06-01-06             6607 + Quảng cáo  

2-06-01-07             6612 + Sách báo, tạp chí thư viện 

2-06-01-08             6615 + Thuê bao đường điện thoại 

2-06-01-09             6616   + Thuê bao cáp truyền hình  

2-06-01-10             6617 + Cước phí internet, thư viện điện tử 

2-06-01-11             6618  + Khoán điện thoại 

2-06-01-12             6649 + Khác 

2-06-02 6650 Hội nghị 

2-06-02-01             6651   + In, mua tài liệu 

2-06-02-02             6652 + Bồi dưỡng giảng viên, báo cáo viên 

2-06-02-03             6653 + Tiền vé máy bay, tàu xe 

2-06-02-04             6654 + Tiền thuê phòng ngủ 

2-06-02-05             6655 + Thuê hội trường, thuê PT vận chuyển 

2-06-02-06             6656 + Thuê phiên dịch, biên dịch tài liệu 

2-06-02-07             6699 + Chi phí khác  

2-06-03 6700 Công tác phí 

            6701  + Tiền vé máy bay, tàu xe 

            6702  + Phụ cấp công tác phí 

            6703 + Tiền thuê phòng ngủ 

            6704 + Khoán công tác phí 

            6749 + Khác 

2-06-04 6750 Chi phí thuê mướn 

2-06-04-01            6751 + Thuê phương tiện vận chuyển 

2-06-04-02            6752 + Thuê nhà 

2-06-04-03            6753 + Thuê đất 

2-06-04-04            6754 + Thuê thiết bị quản lý 
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2-06-04-05            6755 + Thuê chuyên gia và giảng viên nước 

ngoài 

2-06-04-06           6756 + Thuê chuyên gia giảng viên trong nước 

2-06-04-07           6757 + Thuê lao động trong nước  

2-06-04-08           6758   + Thuê đào tạo lại cán bộ 

2-06-04-09           6799    + Chi phí thuê mướn khác 

2-06-05 6800 Chi đoàn ra 

2-06-05-01            6801  + Tiền vé máy bay, tàu xe 

2-06-05-02            6802 + Tiền ăn 

2-06-05-03            6803 + Tiền ở  

2-06-05-04            6804 + Tiền tiêu vặt 

2-06-05-05            6805 + Phí, lệ phí liên quan 

2-06-05-06            6806 + Khoán chi đoàn ra theo chế độ 

2-06-05-07            6849  + Khác 

2-06-06 6850 Chi đoàn vào 

2-06-06-01            6851  + Tiền vé máy bay, tàu xe 

2-06-06-02            6852 + Tiền ăn 

2-06-06-03            6853 + Tiền ở  

2-06-06-04            6854 + Tiền tiêu vặt 

2-06-06-05            6855 + Phí, lệ phí liên quan 

2-06-06-06            6856 + Khoán chi đoàn vào theo chế độ 

2-06-06-07            6849  + Khác 

2-06-07 7750 Chi khác 

2-06-07-01             7756 + Chi các khoản phí, lệ phí 

2-06-07-02             7757 + Chi bảo hiểm tài sản và phương tiện 

2-06-07-03             7758 + Chi hỗ trợ khác 

2-06-07-04             7761 + Chi tiếp khách 

2-06-07-05             7799  + Chi các khoản khác 
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Phụ lục 22. Nguyên tắc vận dụng bộ mã 

  

                                                                    

 

 

 

 

 

 

Chi phí 

gián tiếp 
(MÃ  

CHI PHÍ) 

 

Hoạt 

động 

KCB  

Dự án  

TK 662 

XDCB 

TK 241  

Đào tạo, 

NCKH  

Các khoa 

lâm sàng 
(MÃ KHOA/ 

PHÒNG) 

Các khoa 

cận lâm sàng 
(MÃ KHOA/ 

PHÒNG) 

 

Dịch vụ 

kỹ thuật 
(MÃ 

DVKT) 

Chi phí 

 trực tiếp 
(MÃ  

CHI PHÍ) 

Chi phí 

 trực tiếp 
(MÃ  

CHI PHÍ) 

Chi phí 

gián tiếp 
(MÃ  

CHI PHÍ) 

 

 

Chi phí 

gián tiếp 
(MÃ  

CHI PHÍ) 

 

Các khoa 

lâm sàng 
(MÃ KHOA/ 

PHÒNG) 

Các khoa 

cận lâm sàng 
(MÃ KHOA/ 

PHÒNG) 

 

Dịch vụ 

kỹ thuật 
(MÃ 

DVKT) 

Chi phí 

 trực tiếp 
(MÃ  

CHI PHÍ) 

Theo chức năng,  

nhiệm vụ 

TK 661 

Dịch vụ 

TK 631 

Chi phí 

 trực tiếp 
(MÃ  

CHI PHÍ) 

Chi phí 

gián tiếp 
(MÃ  

CHI PHÍ) 

 

 

Quản lý chung 

TK 642 

Chi phí phát sinh trong 

bệnh viện 
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Phụ lục 23. Cấu trúc Tập tin Hồ sơ bệnh nhân 

HO_SO_BENH_NHAN 

Tên trường Kiểu 
Ràng 

buộc 
Diễn giải 

ID_BENH_NHAN varchar (50) PK Mã bệnh nhân  

ID_DOI_TUONG varchar (50)  Mã đối tượng bệnh nhân 

ID_DAN_TOC varchar (50)  Mã dân tộc 

ID_GIOI_TINH varchar (50)  Mã giới tính 

ID_QUOC_TICH varchar (50)  Mã quốc tịch 

ID_DIA_PHUONG varchar (50)  Mã địa phương  

DIA_CHI nvarchar (1000)  Địa chỉ 

HO_TEN nvarchar (200)  Họ tên 

NAM_SINH Datetime  Năm sinh 

NOI_LAM_VIEC nvarchar (1000)  Nơi làm việc 

DIEN_THOAI varchar (50)  Số điện thoại liên lạc 

E_MAIL varchar (50)  Địa chỉ email 

SO_THE_BHYT varchar (50)  Số thẻ BHYT 

ID_NOI_DK_BAN_DAU varchar (50)  Nơi đăng ký KCB ban đầu 

ID_NOI_PHAT_HANH_THE varchar (50)  Nơi phát hành thẻ BHYT 

THE_GIA_TRI_TU varchar (50)  Ngày bắt đầu có giá trị 

THE_GIA_TRI_DEN datetime  Ngày hết hạn của thẻ 

TIEN_SU_BENH nvarchar (1000)  Có tiền sử bệnh hay không 

DI_UNG_THUOC nvarchar (1000)  Có dị ứng thuốc hay không 

DI_UNG_THUC_AN  nvarchar (1000)  Có dị ứng thức ăn không 

TINH_TRANG_DAC_BIET nvarchar (1000)  Có tình trạng đặc biệt không 
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Phụ lục 24. Sơ đồ liên kết dữ liệu để quản lý hồ sơ bệnh nhân  

 

Phụ lục 25. Cấu trúc tập tin KHAM_BENH 

Tên trường Kiểu 
Ràng 

buộc 
Diễn giải 

ID_LAN_KHAM varchar (50) PK Mã lần khám 

ID_BENH_AN varchar (50)  Mã bệnh án 

ID_GIUONG varchar (50)  Mã giường, quản lý từng BN 

ID_BAC_SI_KHAM varchar (50)  Mã bác sĩ khám bệnh  

ID_NHAN_VIEN_NHAP varchar (50)  Mã nhân viên nhập liệu 

NGAY_KHAM datetime  Ngày khám 

GIO_KHAM varchar (50)  Giờ khám 

MACH varchar (50)  Mạch 

…    

T_DAN_CUA_INH_TRANG nvarchar (2000)  Tình trạng bệnh nhân 

LOIBAC_SI nvarchar (2000)  Lời dặn của bác sĩ 
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Phụ lục 26. Sơ đồ liên kết dữ liệu quản lý hồ sơ khám bệnh  

 

Phụ lục 27. Cấu trúc tập tin DANH_MUC_DVKT_CLS 

Tên trường Kiểu 
Ràng 

buộc 
Diễn giải 

ID_DVKT_CLS varchar (50) PK Mã DVKT, dịch vụ CLS 

ID_NHOM_DVKT_CLS varchar (50)  Mã nhóm DVKT, d/vụ CLS 

TEN_DVKT_CLS nvarchar (200)  Tên DVKT, dịch vụ CLS 

DON_VI_TINH varchar (50)  Đơn vị tính 

ID_KHOA_THUC_HIEN varchar (50)  Mã khoa thực hiện 

ID_NOI_DUNG_VIEN_PHI varchar (50)  Mã nội dung viện phí 

ID_TY_LE_BHYT_TH_TOAN varchar (50)  Mã tỷ lệ BHYT thanh toán 

DON_GIA_VIEN_PHI real  Đơn giá viện phí 

DON_GIA_BHYT real   Đơn giá viện phí 

DON_GIA_KHAC Real  Đơn giá viện phí 

SU_DUNG Bit  Có sử dụng không? 
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Phụ lục 28. Cấu trúc của tập tin HO_SO_BENH_AN  

Tên trường Kiểu Ràng buộc Diễn giải 

ID_BENH_AN varchar (50) PK Mã bệnh án 

ID_BENH_NHAN varchar (50)  Mã bệnh nhân 

ID_HINH_THUC_DIEU_TRI varchar (50)  Hình thức điều trị 

ID_BENH_VIEN_CHUYEN_DEN varchar (50)  Bệnh viện chuyển đến 

ID_GIUONG varchar (50)  Mã giường hiện tại 

NGAY_BAT_DAU_TAI_GIUONG datetime  Ngày bắt đầu tại giường 

CHUYEN_GIUONG bit  Có chuyển giường không 

ID_BAC_SI_DIEU_TRI_CHINH varchar (50)  Mã bác sĩ điều trị chính 

NGAY_VAO_VIEN datetime  Ngày vào viện 

NGAY_RA_VIEN datetime  Ngày ra viện 

HO_TEN_NGUOI_NHA    nvarchar (50)  Họ tên người nhà 

DIA_CHI_NGUOI_NHA    nvarchar (100)  Địa chỉ người nhà 

DIEN_THOAI_NGUOI_NHA varchar (50)  Điện thoại người nhà 

ID_QUAN_HE_NGUOI_NHA varchar (50)  Mã quan hệ với bệnh nhân 

ID_TINH_TRANG_NHAP_VIEN varchar (50)  Mã tình trạng nhập viện 

ID_TINH_TRANG_RA_VIEN varchar (50)  Mã tình trạng ra viện 

ID_KET_QUA_DIEU_TRI varchar (50)  Mã kết quả điều trị 

TOM_TAT_BENH_AN nvarchar 

(5000) 

 Tóm tắt bệnh án 

LOI_DAN_KHI_RA_VIEN nvarchar 

(5000) 

 Lời dặn khi ra viện 

THOI_GIAN_TAI_KHAM datetime  Lịch tái khám 

ID_BENH_VIEN_CHUYEN_DI varchar 

(100) 

 Mã bệnh viện chuyển đi 

TRON_VIEN bit  Bệnh nhân trốn viện 

TONG_CHI_PHI_LUY_KE real  Tổng chi phí lũy kế 

BENH_NHAN_CHI TRA real  Phần chi phí BN chi trả 

TONG_TAM_UNG_LUY_KE real  Tổng tạm ứng lũy kế 

THANH_TOAN_RA_VIEN bit  Thanh toán ra viện 
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Phụ lục 29. Nội dung tập hợp chi phí tại bệnh viện  

Đơn vị tính: tỷ đồng 

 

 

 

Chi phí trực tiếp Chi phí gián tiếp 

Tổng 

cộng 

Thuốc, 

hóa 

chất, 

vật tư 

trực 

tiếp 

Điện, 

nước, 

NL, xử 

lý chất 

thải, 

VSMT 

Lương, 

phụ 

cấp, 

các 

khoản 

đóng 

góp 

Duy 

tu, bảo 

dưỡng, 

sửa 

chữa 

TSCĐ, 

mua 

CCDC 

Khấu 

hao 

TSCĐ, 

trả lãi 

tiền 

vay 

Cộng 

chi phí 

trực 

tiếp 

Vật tư  

và 

đồng 

phục 

trang 

phục 

Thanh 

toán 

dịch 

vụ 

công 

cộng 

Lương

và các 

khoản 

đóng 

góp (bộ 

phận 

QL) 

Duy tu, 

bảo 

dưỡng, 

sửa 

chữa 

TSCĐ  

Khấu 

hao 

TSCĐ 

trả lãi 

tiền 

vay 

Chi 

phí 

gián 

tiếp 

khác 

 

Cộng 

chi 

phí 

gián 

tiếp 

 (1.1) (1.2) (1.3) (1.4) (1.5)  (2.1) (2.2) (2.3) (2.4) (2.5) (2.6)   

1. Bộ phận quản lý HC 0 0 0 0 0 0 120 60 745 55 79 172 1.231 1.231 

- Ban Giám đốc 0 0 0 0 0 0 25 10 150 24 16 133 358 358 

- Phòng TC-HC 0 0 0 0 0 0 42 19 200 12 22 34 329 326 

- Kế toán 0 0 0 0 0 0 34 9 228 11 27 18 327 327 

- Phòng Vật tư y tế 0 0 0 0 0 0 19 8 167 8 14 4 220 220 

2. CSVC và VSMT  0 0 0 0 0 0 5.377 32 385 121 171 50 6.136 6136 

- Tổ bảo dưỡng thiết bị 0 0 0 0 0 0 569 8 110 41 46 16 790 790 

- Đội xe cấp cứu 0 0 0 0 0 0 1.324 7 135 37 50 16 1.569 1.569 

- Xử lý chất thải, VSMT 0 0 0 0 0 0 3.484 17 140 43 75 18 3.777 3.777 

3. Khoa dược 0 0 0 0 0 0 41 10 156 18 23 68 316 316 
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4. Các khoa CLS 5.391 29 708 124 755 7.007 167 276 226 37 72 482 1.260 8.267 

- Xét nghiệm 1.222 14 190 25 120 1.571 45 59 60 8 20 170 362 1.933 

- X Quang 1.931 5 104 38 178 2.256 38 102 45 9 14 113 321 2.577 

- Siêu âm 914 6 242 25 156 1.343 61 77 73 14 18 112 355 1.698 

- MRI 1.324 4 172 36 301 1.837 23 38 48 6 20 87 222 2.059 

5. Cấp cứu và p. khám 5.976 23 749 65 85 6.898 957 188 306 101 302 125 1.979 8.877 

- Phòng cấp cứu 760 8 301 18 46 1.133 137 69 155 29 88 34 512 1.645 

- Phòng khám nội  1.895 6 262 21 23 2.207 352 72 87 30 121 38 700 2.907 

- Phòng khám ngoại 3.321 9 186 26 16 3.558 468 47 64 42 93 53 767 4.325 

6. Các khoa lâm sàng 11.785 37 881 38 90 12.831 1.578 157 315 148 333 98 2.629 15.460 

- Khoa nội 6.314 12 501 12 42 6.881 810 120 181 47 174 40 1.372 8.253 

- Khoa ngoại 5.471 25 380 26 48 5.950 768 37 134 101 159 58 1.257 7.207 

7. Hoạt động dịch vụ 7.054 23 661 66 134 7.938 1.156 103 292 98 217 122 1.988 9.926 

- Khoa nội dịch vụ 2.976 14 350 34 76 3.450 502 55 164 62 109 47 939 4.389 

- Khoa ngoại dịch vụ 4.078 9 311 32 58 4.488 654 48 128 78 108 33 1.049 5.537 

TỔNG CỘNG 30.206 112 2.999 293 1.064 34.674 9.396 826 2.425 578 1.197 1.117 15.539 50.213 
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Phụ lục 30. Thông tin các tiêu thức phân bổ chi phí 

 

Bộ phận  

Lương, 

phụ 

cấp, 

các 

khoản 

đóng 

góp 

theo 

chế độ, 

NC 

thuê 

ngoài 

Số giờ 

thực 

hiện 

bảo 

dưỡng 

trang 

thiết bị 

cho 

các bộ 

phận Số km 

vận 

chuyển 

bệnh 

nhân 

Số 

ngày/ 

giường 

bệnh 

nhân 

điều trị 

tại các 

bộ phận 

(sau khi 

quy đổi 

theo hệ 

số) 

Số 

lượng 

các xét 

nghiệm 

quy đổi 

Số 

lượng 

phim 

chụp 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

ca siêu 

âm quy 

đổi 

Số 

lượng 

ca 

MRI 

quy 

đổi 

CSVC và VSMT 385 

- Tổ bảo dưỡng thiết bị 110 

    - Đội xe cấp cứu  135 32 

    - Xử lý chất thải, VSMT 140 11 

Khoa dược 156 5 0 

Các khoa cận lâm sàng 934 63 5.356 

    - Xét nghiệm 250 25 1.254 

    - X Quang 149 14 945 

    - Siêu âm 315 16 1.307 

    - MRI 220 8 1.850 

Cấp cứu và Phòng khám 1.055 74 2.861 12.440 4.847 2.362 1.817 528 

   - Phòng cấp cứu 456 25 2.320 4.216 2.026 981 512 130 

   - Phòng khám nội  349 30 421 3.099 1.871 769 429 197 

   - Phòng khám ngoại 250 19 120 5.125 950 612 876 201 

Các khoa lâm sàng 1.196 53 2.698 9.675 7.320 2.360 1.815 421 

    - Khoa nội 682 24 1.046 3.984 3.104 1.102 991 228 

    - Khoa ngoại 514 29 1.652 5.691 4.216 1.258 824 193 

Hoạt động dịch vụ 953 56 1.039 5.234 4.381 1.824 1.079 251 

    - Khoa nội dịch vụ 514 40 397 2.019 2.509 983 621 97 

    - Khoa ngoại dịch vụ 439 16 642 3.215 1.872 841 458 154 

Tổng cộng  4.679 294 6.598 32.705 16.548 6.546 4.711 1.200 
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Phụ lục 31. Sơ đồ dòng dữ liệu của chu trình thu viện phí 

Phụ lục 32. Cấu trúc tập tin TAM_LUU_PHIEU_THU_VIEN_PHI 

Tên trường Kiểu Ràng buộc Diễn giải 

ID_CHUNG_TU varchar (50) PK Mã chứng từ 

SO_CHUNG_TU varchar (50)  Số chứng từ 

NGAY Datetime  Ngày chứng từ 

HO_TEN nvarchar (100)  Họ tên 

DON_VI nvarchar (200)  Đơn vị 

DIEN_GIAI nvarchar (200)  Diễn giải nội dung 

SO_TIEN Real  Số tiền 

TK_NO varchar (50)  Tài khoản ghi nợ 

TK_CO varchar (50)  Tài khoản ghi có 

CHUYEN_SO_NHAT_KY bit  Chuyển sổ Nhật ký 

Thu 

viện phí

Lập 

bảng kê

Lập 
phiếu thu & 
hạch toán 

TH

Báo cáo

tinh hình 

thu VP

Người nộp 

viện phí

Nộp tiền

Biên lai

Hồ sơ thanh 

toán ra viện

Đơn giá thu 

viện phí

Hồ sơ 

bệnh nhân

Hồ sơ 

tạm ứng

Hồ sơ thanh 

toán viện phí

Bản kê thanh 

toán viện phí

Bảng kê 

tạm ứng

Bảng kê hoàn 

ứng

Ban quản lý 

bệnh viện

Thủ quỹ
Nộp tiền 

cho thủ quĩ

Sổ Nhật ký 

chung

Sổ Quĩ tiền mặt
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Phụ lục 33. Cấu trúc tập tin DANH_MUC_NHAN_VIEN 

Tên trường Kiểu 
Ràng 

buộc 
Diễn giải 

ID_NHAN_VIEN varchar (50) PK Mã nhân viên 

HO_TÊN nvarchar (100)  Tên nhân viên 

ID_CHUC_DANH varchar (50)  Mã chức danh 

ID_CHUC_VU varchar (50)  Mã chức vụ 

NGAY_SINH datetime  Ngày sinh 

GIOI_TINH varchar (50)  Giới tính 

QUE_QUAN nvarchar (100)  Quê quán 

ID_KHOA_PHONG varchar (50)  Mã khoa phòng 

ID_TRINH_DO_CHUYEN_MON varchar (50)  Mã trình độ chuyên môn 

SO_CNND varchar (50)  Số chứng minh nhân dân 

SO_TK_NGAN_HANG varhar (50)  Số tài khoản ngân hàng 

DIEN_THOAI varchar (100)  Điện thoại liên hệ 

DIA_CHI nvarchar (200)  Địa chỉ liên hệ 

EMAIL nvarchar (200)  Địa chỉ email 

NGAY_KY_HOP_DONG datetime  Ngày ký hợp đồng 

ID_LOAI_HOP_DONG varchar (50)  Mã loại hợp đồng 

HS_LUONG_CB real  Hệ số lương cơ bản 

HS_PHU_CAP_CHUC_VU real  Hệ số phụ cấp chức vụ 

HS_PHU_CAP_CHUC_DANH real  Hệ số phụ cấp chức danh 

HS_PHU_CAP_THAM_NIEN real  Hệ số phụ cấp thâm niên 

HS_PHU_CAP_DOC_HAI real  Hệ số phụ cấp độc hại 

HS_PHU_CAP_ KHAC real  Hệ số phụ cấp khác 

SU_DUNG bit  Có sử dụng không? 

            

            

            

            

            

            

     


