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MỞ ðẦU 

 

1. Tính cấp thiết của ñề tài 

Các cơ sở y tế hiện nay phải ñối mặt với vấn ñề dân số tăng 

nhanh nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân ngày càng lớn, yêu cầu 

chất lượng khám chữa bệnh ngày càng cao. ðiều ñó dẫn ñến yêu cầu 

tổ chức quản lý tốt ñể sử dụng có hiệu quả các nguồn tài chính tại 

bệnh viện. Bên cạnh việc quản lý tốt công tác chuyên môn ñể ñảm 

bảo chất lượng chăm sóc người bệnh, công tác kế toán về KCB 

BHYT cũng là một yếu tố quyết ñịnh sự thành công hay thất bại của 

quản lý các cơ sở y tế nói chung… ðể ñáp ứng ñược yêu cầu ñó, tổ 

chức công tác kế toán KCB BHYT là một trong những yếu tố quan 

trọng góp phần quản lý có hiệu quả các nguồn quỹ BHYT trong 

Bệnh viện.  

Do ñó vấn ñề hoàn thiện, ñổi mới tổ chức công tác kế toán 

KCB BHYT có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác khám chữa bệnh tại bệnh viện. 

Với yêu cầu vừa phát triển, vừa phải ñảm bảo chất lượng hoạt 

ñộng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện ñồng thời sử dụng 

một cách có hiệu quả các nguồn lực còn hạn chế từ ngân sách nhà 

nước và nguồn thu sự nghiệp khác ñòi hỏi phải quan tâm ñến công tác 

kế toán tại ñơn vị mình. Chính vì vậy, tôi chọn ñề tài: “Hoàn thiện 

công tác kế toán hoạt ñộng khám chữa bệnh ñối tượng có thẻ BHYT 

tại Bệnh viện ða Khoa Thành Phố Buôn Ma Thuột” làm ñề tài luận 

văn thạc sỹ chuyên ngành Kế Toán với mong muốn vận dụng những 

kiến thức lý luận và giải quyết thực tiễn ñang xảy ra tại bệnh viện. 

2. Mục ñích nghiên cứu 

Luận văn nhằm mục ñích phân tích, ñánh giá thực trạng công 
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tác kế toán tại bệnh viện ða khoa Thành phố Buôn Ma thuột về hoạt 

ñộng khám chữa bệnh ñối tượng có thẻ Bảo hiểm y tế. Trên cơ sở ñó 

luận văn ñề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức công tác 

kế toán tại bệnh viện ða khoa thành phố BMT về hoạt ñộng khám 

chữa bệnh ñối tượng có thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian tới. 

3. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu 

- ðối tượng nghiên cứu 

- Phạm vi nghiên cứu  

4. Phương pháp nghiên cứu 

+ Phương pháp thu thập tài liệu: nhằm thu thập các chứng từ 

và sổ kế toán, báo cáo kế toán và các quy ñịnh về công tác kế toán có 

liên quan ñến tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện ða khoa 

TP.BMT về hoạt ñộng KCB . 

+ Phương pháp tổng hợp, phân tích dữ liệu: Dựa vào những 

thông tin, tài liệu thu thập ñược qua các cuộc phỏng vấn, qua việc 

khảo sát, qua việc tìm kiếm trên các website tại bệnh viện ða khoa 

TP.BMT về hoạt ñộng KCB BHYT, …Kết quả của việc ñiều tra, 

phỏng vấn ñã tổng hợp lại và phân tích, ñánh giá ở chương 2 của 

luận văn. 

5. Bố cục của ñề tài 

Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác kế toán hoạt ñộng KCB 

BHYT tại các bệnh viện công lập 

Chương 2: Thực trạng công tác kế toán hoạt ñộng KCB ñối 

tượng có thẻ BHYT tại bệnh viện ða khoa TP.BMT. 

Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán hoạt 

ñộng KCB ñối tượng có thẻ BHYT tại bệnh viện ða khoa TP.BMT. 

6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 
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CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HOẠT ðỘNG 

KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI VỚI ðỐI TƯỢNG CÓ THẺ BẢO 

HIỂM Y TẾ TẠI CÁC BỆNH VIỆN CÔNG LẬP 

 

1.1. ðẶC ðIỂM HOẠT ðỘNG TÀI CHÍNH CỦA CÁC BỆNH 

VIỆN CÔNG LẬP 

1.1.1. Bệnh viện công lập trong mối quan hệ với ñơn vị sự 

nghiệp công lập 

a. Khái niệm bệnh viện công lập 

BV công lập là tổ chức do cơ quan nhà nước có thẩm quyền 

thành lập và quản lý theo quy ñịnh của pháp luật, có tư cách pháp 

nhân, con dấu, tài khoản và tổ chức bộ máy kế toán theo quy ñịnh 

của pháp luật về kế toán ñể thực hiện nhiệm vụ cung cấp dịch vụ 

công hoặc phục vụ quản lý nhà nước trong các lĩnh vực chuyên môn 

y tế như : Y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh; ñiều dưỡng và phục 

hồi chức năng; giám ñịnh y khoa, pháp y, pháp y tâm thần; y dược cổ 

truyền; kiểm nghiệm dược, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; an toàn vệ 

sinh thực phẩm; dân số - kế hoạch hóa gia ñình; sức khỏe sinh sản; 

truyền thông giáo dục sức khỏe. 

b. Bệnh viện công lập trong mối quan hệ với ñơn vị sự nghiệp 

công lập 

Bệnh viện công lập là một ñơn vị sự nghiệp y tế công lập, theo 

Nghị ñịnh số 85/2012/Nð-CP ngày 15/10/2012 quy ñịnh về: “Cơ 

chế hoạt ñộng, cơ chế tài chính ñối với các ñơn vị sự nghiệp y tế 

công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh công lập” ñã nêu rõ ñây là tổ chức do cơ quan nhà 

nước có thẩm quyền thành lập và quản lý theo quy ñịnh của pháp 
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luật, có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản và tổ chức bộ máy kế 

toán theo quy ñịnh của pháp luật về kế toán.  

1.1.2. Công tác quản lý tài chính tại Bệnh viện công lập 

Quản lý tài chính trong bệnh viện là việc quản lý toàn bộ các 

nguồn vốn: vốn ngân sách Nhà nước cấp, vốn viện trợ, vốn vay và 

các nguồn vốn khác; tài sản, vật tư của bệnh viện ñể phục vụ nhiệm 

vụ khám bệnh, chữa bệnh, ñào tạo, nghiên cứu khoa học, chỉ ñạo 

tuyến … 

1.1.3. ðặc ñiểm hoạt ñộng khám chữa bệnh tại bệnh viện 

công lập 

Bệnh viện công lập có nhiệm vụ chủ yếu là khám, chữa bệnh 

cho bệnh nhân. Các hoạt ñộng khám chữa bệnh chủ yếu trong bệnh 

viện công lập bao gồm: 

- Khám chữa bệnh BHYT. 

- Khám chữa bệnh cho các ñối tuợng chính sách, bệnh nhân 

nghèo. 

- Khám chữa bệnh dịch vụ. 

1.2. NỘI DUNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN ðỐI VỚI HOẠT 

ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG CÓ THẺ BẢO 

HIỂM Y TẾ 

1.2.1. Ý nghĩa của tổ chức công tác kế toán tại bệnh viện 

công lập 

- ðảm bảo cung cấp chính xác, kịp thời và ñầy ñủ các thông 

tin kinh tế, tài chính của ñơn vị cho các ñối tượng quan tâm giúp họ 

ñưa ra các quyết ñịnh ñúng ñắn, kịp thời.  

- ðảm bảo ghi chép, theo dõi, phản ánh và giám sát chặt chẽ 

các loại tài sản, nguồn kinh phí của ñơn vị, giúp cho việc nâng cao 

hiệu quả sử dụng vốn, nguồn kinh phí trong các ñơn vị. 
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- Giúp cho kế toán thực hiện tốt yêu cầu, chức năng và nhiệm 

vụ của mình trong hệ thống các công cụ quản lý. 

- Giúp cho bệnh viện công lập có ñược bộ máy kế toán gọn 

nhẹ, hoạt ñộng hiệu quả, nâng cao hiệu suất và hiệu quả hoạt ñộng 

của bộ máy kế toán.  

1.2.2. Yêu cầu, nguyên tắc tổ chức công tác kế toán ñối với 

hoạt ñộng khám chữa bệnh ñối tượng có thẻ BHYT 

- Kế toán KCB BHYT phải chính xác, trung thực, khách quan 

- Kế toán BHYT phải kịp thời 

- Kế toán KCB BHYT phải ñầy ñủ 

- Kế toán KCB BHYT phải rõ ràng dễ hiểu, dễ so sánh, ñối 

chiếu 

- Tổ chức kế toán KCB BHYT trong ñơn vị phải theo nguyên 

tắc tiết kiệm, hiệu quả 

1.2.3. Tổ chức chứng từ kế toán về KCB BHYT 

Những nội dung cụ thể của tổ chức chứng từ kế toán khám 

chữa bệnh ñối tượng có thẻ BHYT trong ñơn vị bệnh viện công lập 

bao gồm các bước như ñược thể hiện trong dưới ñây: 

 

 

  

 

 

 

Sơ ñồ 1.1. Quy trình tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán KCB 

BHYT 

- Thứ nhất, xác ñịnh danh mục chứng từ kế toán KCB BHYT.  

- Thứ hai, tổ chức lập chứng từ kế toán KCB BHYT.  
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Tổ chức 
lập 
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theo mẫu 
KCB 

BHYT 

Xác ñịnh 
danh mục 

chứng từ kế 
toán KCB 

BHYT 
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- Thứ ba, tổ chức kiểm tra chứng từ kế toán KCB BHYT.  

- Thứ tư, tổ chức sử dụng chứng từ cho việc ghi sổ kế toán 

KCB BHYT.  

- Thứ năm, tổ chức bảo quản, lưu trữ và huỷ chứng từ kế toán.  

Tóm lại, trên cơ sở yêu cầu chung về tổ chức chứng từ kế toán 

KCB BHYT, dựa vào ñặc ñiểm hoạt ñộng và yêu cầu quản lý cụ thể, 

bệnh viện cần tổ chức chứng từ kế toán về KCB BHYT cho phù hợp 

cung cấp thông tin kịp thời và hiệu quả cho quá trình khám chữa 

bệnh tại bệnh viện. 

1.2.4. Tổ chức hệ thống tài khoản kế toán KCB BHYT 

Nghiên cứu nội dung tổ chức hệ thống tài khoản kế toán ñơn 

vị sự nghiệp công lập phải ñặt trong mối quan hệ với các nội dung 

khác nhau như sau: 

Một là, tổ chức sử dụng thông tin thu thập trên hệ thống chứng 

từ kế toán về KCB BHYT. 

Hai là, tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán 

Bên cạnh ñó, trong trường hợp các bệnh viện công lập sử dụng 

phần mềm kế toán, công việc quan trọng là hệ thống tài khoản kế 

toán phải ñược mã hóa trên cơ sở số hiệu tài khoản kế toán do chế ñộ 

quy ñịnh ñược bổ sung thêm các số hoặc kết hợp chữ và số hoặc 

dùng hệ thống ký tự chữ ñể mã hóa các tài khoản chi tiết ñến cấp 4, 

cấp 5, cấp 6,… ñảm bảo tính thống nhất trong toàn ñơn vị; ñáp ứng 

yêu cầu có thể chỉnh sửa, bổ sung linh hoạt.  

1.2.5. Tổ chức hạch toán kế toán KCB BHYT 

1.2.6. Tổ chức hệ thống sổ kế toán KCB BHYT 

Sổ kế toán KCB BHYT không chỉ có tác dụng tập hợp số liệu 

một cách có hệ thống từ các bản chứng từ kế toán KCB BHYT mà 

quan trọng hơn là giúp cho kế toán BHYT trong việc hệ thống hóa, 
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tổng hợp số liệu KCB, lập báo cáo kế toán KCB BHYT và cung cấp 

thông tin phục vụ cho nhà quản lý cũng như cơ quan BHXH. Chính 

vì vậy, tổ chức hệ thống sổ kế toán KCB BHYT khoa học, hợp lý sẽ 

tạo ra thông tin ñầy ñủ giúp cho việc theo dõi và kiểm soát chặt 

chẽñối với công tác KCB BHYT và các hoạt ñộng kế toán khác của 

bệnh viện, giảm nhẹ lao ñộng kế toán, tăng năng suất lao ñộng kế 

toán, ñảm bảo cung cấp ñầy ñủ, kịp thời thông tin cho lãnh ñạo về 

công tác KCB BHYT tại bệnh viện. 

1.2.7. Tổ chức hệ thống báo cáo ñối với hoạt ñộng khám 

chữa bệnh ñối tượng có thẻ BHYT 

Tổ chức lập báo cáo kế toán KCB BHYT là quá trình cung cấp 

thông tin một cách ñầy ñủ và trực tiếp cho quản lý cả trong nội bộ 

bệnh viện và những người bên ngoài có liên quan ñến lợi ích với bệnh 

viện. Chính vì thế, theo tôi tổ chức lập báo cáo kế toán về KCB BHYT 

ñược ñầy ñủ, kịp thời, ñúng theo yêu cầu quản lý sẽ giúp cho việc 

phân tích, ñánh giá tình hình KCB BHYT ñược ñúng ñắn, góp phần 

làm cho quản lý của ñơn vị ñem lại hiệu quả KCB  ngày càng cao. 

1.2.8. Tổ chức công tác kiểm tra kế toán KCB BHYT 

Tổ chức công tác kiểm tra kế toán KCB BHYT là một nội 

dung của tổ chức công tác kế toán trong các bệnh viện  nhằm ñảm 

bảo tính chính xác, trung thực, khách quan, ñáng tin cậy của thông 

tin kế toán; kiểm tra việc tổ chức chỉ ñạo công tác kế toán trong ñơn 

vị; kiểm tra trách nhiệm cá nhân từng nhân viên kế toán, ñặc biệt là 

trách nhiệm và quyền hạn của Kế toán trưởng; kiểm tra kết quả công 

tác kế toán trong mối quan hệ ñối chiếu với các bộ phận liên quan 

trong ñơn vị,…  

1.2.9. Tổ chức bộ máy kế toán KCB BHYT 

ðể tổ chức bộ máy kế toán cần phải căn cứ vào hình thức tổ 
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chức công tác kế toán (tập trung, phân tán hay kết hợp giữa tập trung 

và phân tán), vào ñặc ñiểm tổ chức và quy mô hoạt ñộng của ñơn vị, 

vào tình hình phân cấp quản lý, khối lượng, tính chất và mức ñộ 

phức tạp của các nghiệp vụ kinh tế, tài chính cũng như yêu cầu, trình 

ñộ của cán bộ quản lý, cán bộ kế toán.  

1.2.10. Tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác 

kế toán KCB BHYT 

Ngày nay công nghệ thông tin ñã thể hiện ñược vai trò ưu việt 

của mình trong các hoạt ñộng sản xuất, kinh doanh, trong công tác 

quản lý ñặc biệt trong công tác kế toán; tham gia ñóng góp một cách 

hiệu quả trong tất cả các lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, kinh tế - xã hội 

và từng bước khẳng ñịnh vị trí không thể thiếu ñược của mình trong 

quá trình phát triển của mỗi quốc gia, mỗi khu vực. 

Kết luận Chương 1 

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN HOẠT ðỘNG KHÁM 

CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG CÓ THẺ BHYT TẠI BỆNH VIỆN 

ðA KHOA THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘT 

2.1. TỔNG QUAN VỀ BỆNH VIỆN ðA KHOA TP BUÔN MA 

THUỘT 

2.1.1. ðặc ñiểm hoạt ñộng và cơ cấ tổ chức của bệnh viện 

ða khoa TP.BMT 

a. Sơ lược về hoạt ñộng của Bệnh viện 

b. Chức năng, nhiệm vụ 

2.1.2. Cơ cấu tổ chức của bệnh viện ða khoa thành phố 

Buôn Ma Thuột 

2.2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN KHÁM CHỮA 

BỆNH ðỐI TƯỢNG CÓ THẺ BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA 

KHOA TP BMT 
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2.2.1. Quy trình hoạt ñộng khám chữa bệnh, giám ñịnh và 

thanh quyết toán ñối với ñối tượng khám chữa bệnh có thẻ bảo 

hiểm y tế 

a. Quy trình khám chữa bệnh ñối với ñối tượng có thẻ BHYT 

- Quy trình KCB BHYT ngoại trú: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.3. Quy trình KCB ñối với ñối tượng có thẻ BHYT ngoại trú 

- Quy trình KCB BHYT nội trú: 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.4. Quy trình KCB ñối với ñối tượng có thẻ BHYT nội trú 

b. Quy trình giám ñịnh KCB BHYT tại BV ða khoa TP BMT 

Khâu tiếp nhận 
1.  Trình thẻ BHYT 
2.  Trình CMND 
3.  Sổ khám bệnh 
4.  Phát số thứ tự 

Phòng khám bệnh: 
Bệnh nhẹ: Bác sỹ cho toa 
thuốc ñể bệnh nhân ñi lấy 
thuốc. Bệnh nặng: Chỉ 
ñịnh thực hiện làm cận 
lâm sàng hoặc viết giấy 
chuyển viện lên tuyến 
trên. 

Sau khi bệnh nhân ñi 
làm cận lâm sàng về ñưa 
kết quả cho bác sỹ kiểm 
tra, bác sỹ cho toa thuôc 
ñể bệnh nhân ñi lấy 
thuốc. 

-  Bệnh nhân ñến khoa dược nhận 
thuốc và thẻ BHYT. 
- Kế toán BHYT có trách nhiệm 
lưu ñơn thuốc, lưu chỉ ñịnh cận 
lâm sàng, phiếu thanh toán phải có 
chữ ký bệnh nhân. 

(2) 

Bệnh nhân 
ñến 

(1) 

(4) 

(3) 

Chuyển 
bệnh nhân 
lên khoa 

ñiều trị nội 
trú, bác sỹ 
ñiều trị 

bệnh theo 
chuyên 
môn. 

Bác sỹ chỉ 
ñịnh ñi làm 

cận lâm sàng 
kiểm tra và 
cho thuốc 
hoặc phẫu 
thuật- thủ 
thuật theo 

bệnh 

Bệnh nhân 
ñỡ ñược 
xuất viện 
khi hoàn 

tất thủ tục 
thanh toán 
và nhận lại 
thẻ BHYT 

(1) 
(2) (3) 

BN từ phòng 
khám hoặc 
từ cấp cứu 
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- Trách nhiệm của kế toán BHYT ñối với công tác giám ñịnh 

chi phí khám chữa bệnh ngoại trú tại BV ða khoa TP BMT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sơ ñồ 2.5. Trách nhiệm của kế toán BHYT ñối với công tác giám 

ñịnh chi phí khám chữa bệnh ngoại trú tại BV ða khoa TP BMT 

- Trách nhiệm của của kế toán BHYT trong nghiệp vụ giám 

ñịnh BHYT ñối với ñối tượng bệnh nhân ñiều trị nội trú có BHYT tại 

BV ða khoa TP BMT 

 

 

 

Bệnh 
nhân có 

thẻ BHYT 

Xuất trình 
thẻ BHYT 

Khám 

Xét 
Nghiệm 

 
Nhập viện 

Giám ñịnh phối hợp với bộ 
phận tiếp nhận tại bệnh viện 

- Mở sổ theo dõi 
- Kiểm tra thẻ BHYT 

Kế toán BHYT bệnh viện có 
trách nhiệm: 
- Lưu ñơn thuốc 
- Lưu Phiếu chỉ ñịnh 
- Phiếu thanh toán có chữ ký 
bệnh nhân 
Giám ñịnh viên: Tại bệnh viện 
chuyên khoa và bệnh viên có 
bệnh nhân ñông thì giám ñịnh 
bằng cách chọn mẫu. 

 

ðịnh kỳ hàng tháng 
Kế toán BHYT tổng hợp báo cáo gửi BHXH tỉnh, thành phố. 
Giám ñịnh viện: 

- Kiểm tra sự phù hợp với các quy ñịnh hiện hành 
- Thống kê theo biểu mẫu quy ñịnh 
- Giám ñịnh các trường hợp có chi phí lớn 

Bệnh nhân 
hoàn tất thủ 
tục thanh 
toán BHYT 
và nhận lại 
thẻ BHYT 
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Sơ ñồ 2.6. Trách nhiệm của của kế toán BHYT trong nghiệp vụ 

giám ñịnh BHYT ñối với ñối tượng ñiều trị nội trú có BHYT tại BV 

ða khoa TP BMT 

c. Quy trình thanh quyết toán ñối với ñối tượng có thẻ BHYT 

tại BV ða khoa TP BMT 

Căn cứ các ñiều khoản ghi trong hợp ñồng khám bệnh, chữa 

bệnh BHYT ñược ký hằng năm, hóa ñơn chứng từ theo quy ñịnh của 

Bộ Tài chính, cơ quan BHXH thanh, quyết toán chi phí khám bệnh, 

chữa bệnh BHYT với bệnh viện (Cơ sở KCB BHYT) như sau: 

 

- Kế toán BHYT: theo dõi các khoản 
thanh toán với bệnh nhân có thẻ BHYT  
- Giám ñịnh viên : giám ñịnh sử dụng 
thuốc theo danh mục; sử dụng cận lâm 
sàng theo quy ñịnh; sử dụng giường 
bệnh; phẫu thuật- thủ thuật- kỹ thuật cao 
theo quy ñịnh 
ðịnh kỳ hàng tháng:  

- Kế toán BHYT : tổng hợp báo cáo gửi 
cơ quan BHXH 
- Giám ñịnh viên: Kiểm tra sự phù hợp  
với các quy ñịnh hiện hành: giá thuốc, giá 
xét nghiệm cận lâm sàng, giá kỹ thật cao; 
thống kê theo biểu mẫu giám ñịnh các 
trường hợp chi phí lớn 

Bệnh nhân BHYT 
- Từ phòng khám 
- Từ cấp cứu 

Khoa phòng ñiều 
trị nội trú 

Xuất viện 

Giám ñịnh phối hợp với bộ phận tiếp 
nhận của bệnh viện 
- Kiểm tra thẻ BHYT 
- Mở sổ theo dõi 
- Có trách nhiệm kiểm tra có mặt của 

bệnh nhân ở phòng bệnh (số lượng 
bệnh nhân lớn kiểm tra thheo phương 
pháp chon mẫu). 
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Bảng 2.1. Quy trình thanh toán giữa bệnh viện với cơ quan BHXH 

Thời 
gian 

Bệnh viện (Cơ sở KCB BHYT) 
Cơ quan BHXH               

( Phòng giám ñịnh) 

 
 
 
 

Hàng 
tháng 

Lập Báo cáo  tổng hợp danh sách người 
bệnh BHYT khám bệnh, chữa bệnh ñề 
nghị thanh toán tháng trước của cơ sở y 
tế kèm theo dữ liệu ñiện tử theo mẫu số 
C79a-HD, C80a-HD; Báo cáo tổng hợp 
vật tư y tế ñược quỹ BHYT thanh toán 
riêng sử dụng cho bệnh nhân BHYT 
ñiều trị ngoại trú, nội trú theo quý theo 
mẫu số 19/BHYT; Báo cáo tổng hợp 
thuốc sử dụng cho người bệnh BHYT 
ñiều trị ngoại trú, nội trú theo quý theo 
mẫu số 20/BHYT và Báo cáo tổng hợp 
dịch vụ kỹ thuật sử dụng cho người bệnh 
BHYT ñiều trị ngoại trú, nội trú theo 
mẫu số 21/BHYT (Ban hành kèm theo 

Thông tư số 178/2012/TT-BTC); 
 

 
 

Giám ñịnh, xác 
ñịnh chi phí 

khám bệnh, chữa 
bệnh thuộc phạm 
vi thanh toán của 

quỹ BHYT. 
 

Trong thời 
hạn 30 

ngày kể từ 
gày nhận 
báo cáo 

 
Nhận thông báo kết quả giám ñịnhtheo 
mẫu số C79b-HD, C80b-HD, C81-HD, 
C82-HD ban hành kèm theo Thông tư số 
178/2012/TT-BTC 
 

 
Gửi thông 

 báo kết quả 
 giám ñịnh 

 

Trong 10 
ngày kế 

tiếp 

 
Tổ chức ký biên bản quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

BHYT theo mẫu số C82-HD ban hành kèm theo Thông tư 
số 178/2012/TT-BTC, hoàn thành việc thanh quyết toán. 

 

Hàng 
quý 

 
Nhận thông báo  

quyết toán 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Tổng hợp và phân bổ 
chi phí khám bệnh, 
chữa bệnh ña tuyến ñi 
nội tỉnh trong quý, ña 
tuyến ñi ngoại tỉnh 
quý trước  
 - Xác ñịnh quỹ khám 
bệnh, chữa bệnh 
BHYT, số tiền tạm 
ứng trong phạm vi quỹ 
khám bệnh, chữa bệnh 
ñược sử dụng và trần 
ña tuyến ñến trong kỳ 

    Gửi   báo 

      cáo 
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2.2.2. Thực trạng công tác kế toán hoạt ñộng KCB ñối với 

ñối tượng có thẻ BHYT tại BV ða khoa TP BMT 

a. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán ñối với ñối tượng 

KCB có thẻ BHYT 

- ðối với bệnh nhân BHYT ngoại trú, quy trình luân chuyển 

chứng từ thu viện phí ñược mô tả như sau: 

Bảng 2.2. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán ñối tượng KCB 

có thẻ BHYT ñối với bệnh nhân BHYT ngoại trú 

Trách 
nhiệm 

Các bước 
thực hiện 

Mô tả/ Tài liệu liên quan 

 
Nhân 

viên thu 
ngân 
ngoại 

trú 
 

 
- Thực hiện thu 
tiền theo ñối 
tượng và nhu cầu 
ñiều trị của người 
bệnh. 
- Lập biên lai thu 
tiền; Bảng kê chi 
phí khám chữa 
bệnh ngoại trú 
theo mẫu 01/BV 

 

- Sau khi người bệnh có chỉ ñịnh cận lâm 
sàng của BS: 
* Người bệnh có thẻ BHYT: 
+ Trường hợp ñúng tuyến 
+ Trường hợp trái tuyến, ñúng tuyến có 
ñóng ñồng chi trả. 
- Sau khi người bệnh làm ñầy ñủ các dịch 
vụ chẩn ñoán cận lâm sàng theo chỉ ñịnh 
của BS, quay lại phòng BS khám ban ñầu, 
BS ñọc kết quả và cho hướng xử trí: 
+ NB không phải nhập viện 
+ NB phải nhập viện 
 

 
Nhân 

viên thu 
ngân 
ngoại 

trú 

 
 

Cuối mỗi ca trực 
 

Tập hợp chứng từ: Biên lai thu tiền, Bảng 
kê chi phí khám chữa bệnh ngoại trú theo 
mẫu 01/BV ,... vào Bảng kê nộp tiền 
BHYT ngoại trú chuyển cho kế toán tiền 
mặt. 

Kế toán 
tiền mặt 

Tiếp nhận toàn bộ 
chứng từ từ nhân 
viên thu ngân 
ngoại trú 
 

 
Lập phiếu thu         Nhân viên thu ngân nộp 
tiền cho thủ quỹ nhập quỹ tiền mặt. 

Kế toán 
thanh 
toán 

Tập hợp, kiểm tra, 
phân loại chứng từ 
ñể ghi sổ kế toán. 
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- ðối với bệnh nhân BHYT nội trú, quy trình luân chuyển 

chứng từ thu viện phí ñược mô tả như sau:  

Bảng 2.3. Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán ñối tượng KCB 

có thẻ BHYT ñối với bệnh nhân BHYT nội trú 

Trách 
nhiệm 

Các bước thực 
hiện 

Mô tả/ Tài liệu liên quan 

Nhân 
viên thu 
ngân  nội 

trú 
 
 
 
 
 

 
- Thực hiện thu 

tiền theo ñối 
tượng và nhu 

cầu ñiều trị của 
người bệnh. 

- Lập Phiếu thu 
tạm ứng và 
Biên lai thu 
tiền; Bảng kê 
thu viện phí 
khám bệnh, 
chữa bệnh nội 
trú theo mẫu 
02/BV 
 
 
 
 

- ðối với tiền tạm ứng (ký quỹ) của NB: 
- ðối với chi phí nằm viện của NB (viện phí): 
+ Khi thanh toán tiền cho NB ñồng thời NV 
thu ngân nội trú làm thao tác xác nhận NB ñã 
ra viện trên hệ thống mạng VP. 

Nhân 
viên thu 
ngân nội 

trú 

Cuối mỗi ca 
trực 
 

Tập hợp chứng từ: Biên lai thu tiền, Bảng kê 
thu viện phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú 
theo mẫu 02/BV,... vào Bảng kê thu tiền viện 
phí BHYT nội trú chuyển cho kế toán tiền 
mặt. 

Kế toán 
tiền mặt 

Tiếp nhận toàn 
bộ chứng từ từ 
nhân viên thu 
ngân 
 

 
Lập phiếu thu         Nhân viên thu ngân nộp 
tiền cho thủ quỹ. 

Kế toán 
thanh 
toán 

 
Tập hợp, kiểm 
tra, phân loại 

chứng từ ñể ghi 
sổ kế toán. 
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- Công tác lưu trữ hồ sơ kế toán tại bệnh viện 

Bảng 2.4. Bảng chi tiết công tác lưu trữ hồ sơ kế toán tại bệnh viện 

TT Tên hồ sơ lưu 
Mã số 
hồ sơ 

Người lưu Nơi lưu Thời gian lưu 

1 
Biên lai thu tiền phí, lệ 
phí, hóa ñơn khám theo 
yêu cầu 

 
Kế toán thu 

tiền mặt 
Kho 

lưu trữ 
Theo Qð của 

Pháp luật 

2 
Phiếu chỉ ñịnh  Kế toán 

BHYT 
Kho 

lưu trữ 
Theo Qð của 

Pháp luật 

3 
Bảng kê nộp tiền hàng 
ngày (BN có thẻ BHYT 
trái tuyến) 

 
Kế toán thu 

tiền mặt 
Kho 

lưu trữ 
Theo Qð của 

Pháp luật 

4 
Báo cáo nộp tiền tổng hợp 
tại khoa Khám bệnh 

 Kế toán thu 
tiền mặt 

Kho 
lưu trữ 

Theo Qð của 
Pháp luật 

5 

- Bảng kê chi phí khám 
chữa bệnh ngoại trú theo 
mẫu 01/BV 
- Bảng kê thu viện phí 
khám bệnh, chữa bệnh nội 
trú theo mẫu 02/BV 
-Bảng kê thu tiền viện phí 
BHYT nội trú /ngoại trú 

 

Kế toán  
BHYT 

Kho 
lưu trữ 

Theo Qð của 
Pháp luật 

6 

Báo cáo thu tiền ñồng chi 
trả và chênh lệch. 
Phiếu tổng hợp chi phí 
khám chữa bệnh  

 
 Kế toán thu 

tiền mặt 
Kho 

lưu trữ 
Theo Qð của 

Pháp luật 

7 

Báo cáo nộp tiền dịch vụ 
và xét nghiệm. 
 Hóa ñơn thanh toán (in 
máy) 

 
Kế toán thu 

tiền mặt 
Kho 

lưu trữ 
Theo Qð của 

Pháp luật 

8 
Bảng kê nộp tiền BHYT 
ngoại trú KCB thu 

 Kế toán thu 
tiền mặt 

Kho 
lưu trữ 

Theo Qð của 
Pháp luật 

9 
Báo cáo thu tạm ứng+ liên 
lưu thu tạm ứng của từng 
NB 

 
Kế toán thu 

tiền mặt 
Kho 

lưu trữ 
Theo Qð của 

Pháp luật 

10 

Báo cáo chi tiết biên lai 
thanh toán viện phí + liên 
lưu “BL thu tiền phí, lệ 
phí” thu viện phí 

 
Kế toán thu 

tiền mặt 
Kho 

lưu trữ 
Theo Qð của 

Pháp luật 

 (Phụ lục 2.6a, 2.6b: Một số mẫu biểu chứng từ kế toán) 

b. Vận dụng hệ thống tài khoản kế toán trong công tác khám 

chữa bệnh BHYT tại BV ða khoa TP BMT 
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c. Thực trạng công tác lập báo cáo kế toán hoạt ñộng KCB 

BHYT tại BV ða khoa TP BMT 

2.3. ðÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN KHÁM 

CHỮA BỆNH BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP.BMT 

2.3.1. Những kết quả ñạt ñược trong công tác khám chữa 

bệnh BHYT tại bệnh viện ða khoa TP.BMT 

a. Những kết quả ñạt ñược trong công tác kế toán tại bệnh 

viện 

Có thể ghi nhận những kết quả ñạt ñược trong tổ chức công tác 

kế toán như sau: 

Thứ nhất, bệnh viện ñã căn cứ vào quy ñịnh chung về hệ thống 

chứng từ áp dụng cho các ñơn vị sự nghiệp của Luật Kế toán, chế ñộ 

kế toán hiện hành ñể tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ kế toán và 

thực hiện ghi chép ban ñầu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp 

với ñặc ñiểm cụ thể của bệnh viện mình.  

Thứ hai, bệnh viện ñã chủ ñộng nghiên cứu và vận dụng hệ 

thống tài khoản kế toán khá hợp lý và tương ñối tuân thủ chế ñộ kế 

toán áp dụng vào phần mềm kế toán Misa phục vụ cho công tác kế 

toán.  

Thứ ba, bệnh viện  ñã  ñáp ứng ñược yêu cầu về hệ thống hóa 

thông tin kế toán từ các chứng từ kế toán ñã phản ánh theo từng ñối 

tượng kế toán, theo từng chỉ tiêu kinh tế tài chính phục vụ kịp thời cho 

quản lý và góp phần thúc ñẩy hoạt ñộng của ñơn vị có hiệu quả.  

Thứ tư, Báo cáo tổng hợp danh sách người bệnh BHYT khám 

bệnh, chữa bệnh ñề nghị thanh toán tháng trước của cơ sở y tế kèm 

theo dữ liệu ñiện tử theo mẫu số C79a-HD, C80a-HD ban hành kèm 

theo Thông tư số 178/2012/TT-BTC;, báo cáo tài chính và quyết toán 

ngân sách ñều ñược bệnh viện lập ñầy ñủ, ñúng mẫu theo quy ñịnh 
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tại Quyết ñịnh số 19/2006/Qð-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính và Thông tư số 185/2010/TT-BTC ngày 14/12/2010. 

Thứ năm, công tác tự kiểm tra kế toán ñược thực hiện thường 

xuyên hàng năm, nhờ ñó bệnh viện ñã tận thu ñược các khoản thu sự 

nghiệp, tăng thu từ các hoạt ñộng dịch vụ, ñồng thời, tiết kiệm các 

khoản chi ñể từ ñó tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức, người lao 

ñộng và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ cho sự nghiệp y tế ngày 

một tốt hơn. 

Thứ sáu, bộ máy kế toán ở các bệnh viện ñược tổ chức theo 

mô hình tập trung là phù hợp với bộ máy quản lý, góp phần thực hiện 

tốt chức năng của bệnh viện. Như vậy, về cơ bản bộ máy kế toán ở 

các ñơn vị ñã thực hiện ñược nhiệm vụ thu nhận, xử lý và cung cấp 

thông tin kinh tế về hoạt ñộng của bệnh viện, phục vụ công tác quản 

lý tài sản và sử dụng kinh phí trong bệnh viện. 

Thứ bảy, bệnh viện công ñã triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin, phần mềm kế toán trong tổ chức công tác kế toán 

b. Kết quả ñạt ñược trong công tác giám ñịnh khám chữa 

bệnh BHYT tại bệnh viện ða khoa TP.BMT 

Từ khi thực hiện Quyết ñịnh số 1456/Qð-BHXH ngày 

01/12/2015 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về ban hành quy trình 

giám ñịnh BHYT, vì bệnh viện ða khoa TP Buôn Ma Thuột là một 

trong những bệnh viện của tỉnh ðắk Lắk có lượt người khám chữa 

bệnh BHYT với tần suất lớn.  

c. Những kết quả ñạt ñược trong công tác kế toán KCB BHYT 

tại BV ða khoa TP BMT 

Nhận thức ñược tầm quan trọng trong phục vụ khám chữa 

bệnh, ban lãnh ñạo bệnh viện thường xuyên chỉnh ñốn thái ñộ y, bác 

sỹ trong toàn ñơn vị, chỉ ñạo thực hiện nghiêm công tác khám chữa 
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bệnh, cải thiện thái ñộ phục vụ người bệnh nói chung, trong ñó có 

bệnh nhân bảo hiểm y tế nói riêng.  

Về công tác kế toán, bệnh viện ñã chủ ñộng nghiên cứu và vận 

dụng hệ thống tài khoản kế toán khá hợp lý và tương ñối tuân thủ chế 

ñộ kế toán áp dụng vào phần mềm kế toán Misa phục vụ cho công 

tác kế toán của bệnh viện. ðối với chế ñộ Báo cáo, thanh quyết toán 

trong lĩnh vực khám chữa bệnh BHYT, bệnh viện cũng bám sát, phối 

hợp tốt với cơ quan BHXH, thực hiện ñúng chế ñộ báo cáo hàng 

tháng, hàng quý theo quy ñịnh. 

Luôn cập nhật các văn bản pháp luật về BHYT, tạo cơ sở pháp 

lý cho việc triển khai chính sách BHYT, góp phần tích cực cho việc 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân.  

Bệnh viện luôn ñặt mục tiêu nâng cao chất lượng khám chữa 

bệnh bảo hiểm y tế, cải cách thủ tục hành chính, cải tiến quy trình 

thanh toán khám chữa bệnh bảo hiểm y tế, giảm thời gian chờ ñợi, 

giảm phiền hà, ñáp ứng sự hài lòng của người bệnh lên hàng ñầu. 

Chính vì vậy, mặc dù là một trong những bệnh viện có tần suất lượng 

ñối tượng KCB BHYT ñông nhất trên ñịa bàn tỉnh ðắk Lắk, nhưng 

với việc nâng cao chất lượng trên nhiều mặt, giúp cho người bệnh 

không phải chờ ñợi quá lâu khi ñến khám chữa bệnh tại bệnh viện. 

2.3.2. Những hạn chế, tồn tại và nguyên nhân trong công 

tác kế toán khám chữa bệnh BHYT tại Bệnh viện ða khoa 

TP.BMT 

a. Những hạn chế 

Bên cạnh những kết quả ñạt ñược, tổ chức công tác kế toán ở 

bệnh viện còn những tồn tại cần giải quyết.  

- Thứ nhất, hạn chế về hệ thống chứng từ kế toán 

- Thứ hai, hạn chế về biểu mẫu và sổ sách kế toán 
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- Thứ ba, hạn chế về công tác luân chuyển và lưu trữ, bảo quản 

chứng từ kế toán 

- Thứ tư, hạn chế về công tác kiểm tra kế toán 

- Thứ năm, hạn chế về phân công công việc trong hoạt ñộng 

khám chữa bệnh BHYT. 

- Thứ sáu, hạn chế về công tác giám ñịnh KCB BHYT 

- Thứ bảy, hạn chế về tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin 

vào công tác kế toán   

 b. Nguyên nhân của những hạn chế 

* Nguyên nhân khách quan:  

- Cơ chế, chính sách còn chồng chéo, thiếu ñồng bộ. 

- Quy ñịnh về thu một phần viện phí vẫn chưa ñược sửa ñổi, 

bổ sung nên bệnh viện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc 

thực hiện cơ chế thu chi, sử dụng khoản thu này. 

- Hệ thống tiêu chuẩn kinh tế kỹ thuật chưa ñầy ñủ.  

* Nguyên nhân chủ quan: 

- Quan niệm của lãnh ñạo nhiều ñơn vị ñối với vai trò của kế 

toán nói chung và bộ máy kế toán nói riêng còn chậm ñổi mới.  

- Việc phối hợp giữa bộ phận kế toán và các bộ phận khác 

trong ñơn vị còn chưa chặt chẽ dẫn tới vấn ñề luân chuyển, kiểm tra 

và xử lý chứng từ còn thiếu khoa học, không hợp lý và còn nhiều 

chậm trễ. 

- Năng lực, trình ñộ của cán bộ làm công tác tài chính kế toán 

và cán bộ làm công tác chuyên môn ở BV nhìn chung còn hạn chế, 

chưa ñầu tư ñúng mức thời gian ñể nghiên cứu, tìm hiểu cơ chế chính 

sách, nâng cao nhận thức phù hợp với tình hình mới.  

- Do khối lượng công việc rất nhiều, kế toán phụ trách phân hệ 

BHYT ở bệnh viện nhiều khi chưa cập nhât và nghiên cứu kỹ hệ 
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thống Luật và văn bản hướng dẫn hiện hành về công tác kế toán cũng 

như BHYT nên khi vận dụng vào công việc xử lý nghiệp vụ chưa 

tuân thủ và chưa cập nhật ñúng quy ñịnh 

- Quy chế chi tiêu nội bộ do BV xây dựng chưa bao quát hết 

những nội dung chi hoạt ñộng của BV, chưa ñáp ứng yêu cầu của cơ 

chế tự chủ tài chính.  

- Về công tác giám ñịnh KCB BHYT: Công tác tuyên truyền về 

chính sách BHYT còn hạn chế dẫn ñến người bệnh chưa nắm bắt 

thông tin về quyền lợi cũng như trách nhiệm của người tham gia 

BHYT còn hạn chế; về phía nhân viên bệnh viện do khối lượng công 

việc quá nhiều, việc cập nhật những chính sách mới còn thiếu sót, mặt 

khác những quy ñịnh trong chính sách BHYT còn chưa rõ ràng, ñầy 

ñủ cũng phần nào gây khó khăn cho công tác giám ñịnh BHYT. 

- Hoạt ñộng dịch vụ y tế còn hạn chế:. 

 

Kết luận Chương 2 
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CHƯƠNG 3 

MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG CÓ THẺ 

BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP.BUÔN MA THUỘT 

 

3.1. NGUYÊN TẮC ðỂ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN 

HOẠT ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG CÓ THẺ 

BHYT TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP BUÔN MA THUỘT. 

- Thứ nhất: Công tác kế toán hoạt ñộng khám chữa bệnh ñối 

tượng BHYT tại bệnh viện ða khoa TP BMT phải ñược sự quan tâm 

của lãnh ñạo Sở y tế tỉnh ðắk Lắk, Ban giám ñốc bệnh viện. 

- Thứ hai: Nội dung tổ chức công tác kế toán hoạt ñộng khám 

chữa bệnh ñối tượng BHYT tại bệnh viện ða khoa TP BMT phải 

hướng ñến mục tiêu tuân thủ và cập nhật kịp thời theo ñúng các quy 

ñịnh hiện hành của Nhà nước của Luật Kế toán, luật BHYT, các văn 

bản hướng dẫn có liên quan, ...cũng như phải thống nhất về hệ thống 

chứng từ, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ kế toán, về mục lục 

ngân sách, niên ñộ kế toán, kỳ kế toán và phần mềm kế toán 

- Thứ ba: Hoàn thiện công tác kế toán hoạt ñộng khám chữa 

bệnh ñối tượng BHYT tại bệnh viện ða khoa TP BMT phải phù hợp 

với ñặc ñiểm tình hình của ñợn vị, tránh hình thức, kém hiệu quả, 

phải có tính ñồng bộ trong tất cả các khâu có liên quan.  

- Thứ tư: ðầu tư vào công nghệ thông tin phải luôn ñược ưu 

tiên, ñúng mức và ñúng hướng.  
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3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN HOẠT 

ðỘNG KHÁM CHỮA BỆNH ðỐI TƯỢNG CÓ THẺ BHYT 

TẠI BỆNH VIỆN ðA KHOA TP BUÔN MA THUỘT 

3.2.1. Giải pháp hoàn thiện chứng từ kế toán, về biểu mẫu 

và sổ sách kế toán 

3.2.2. Giải pháp về công tác luân chuyển và lưu trữ, bảo 

quản chứng từ kế toán 

3.2.3. ðề xuất về công tác kiểm tra kế toán ñối với hoạt 

ñộng khám chữa bệnh ñối tượng có thẻ 

3.2.4. Giải pháp về phân công công việc trong hoạt ñộng 

khám chữa bệnh BHYT 

3.2.5. Giải pháp về công tác giám ñịnh KCB BHYT 

3.2.6. Giải pháp tổ chức ứng dụng công nghệ thông tin vào 

công tác kế toán   

3.3. MỘT SỐ ðỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ 

- Thứ nhất, ñối với Bộ Y tế: cần thực hiện lộ trình tăng viện 

phí tính cả tiền lương, trong ñó quy ñịnh cụ thể, chi tiết về phần thu 

thêm, phần ñược tính vào giá, trừ ñi chi phí vật tư, hoá chất, phần 

chênh lệch giũa thanh toán với cơ quan BHXH và giá khám bệnh 

theo yêu cầu; % từ nguồn thu ñể bệnh viện nâng cấp, cải tạo cơ sở 

khám chữa bệnh ngoại trú, nội trú;... ðiều này một phần nâng cao 

chất lượng phục vụ người bệnh; vừa giúp bệnh viện hoạch ñịnh ñược 

kế hoạch xây dựng dự toán; nâng cao vai trò tự chủ tài chính của 

bệnh viện vừa ñảm bảo ñược quỹ lương cho cán bộ, nhân viên của 

bệnh viện. 

- Thứ hai, ñối với bệnh viện:  

+ Cần có sự quan tâm hợp lý, ñúng mức ñối với công tác Tài 

chính - kế toán củañơn vị. Bệnh viện cần quan tâm ñến tổ chức và bố 
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trí cán bộ nhân viên kế toán thực hiện công việc ñể thu nhận, xử lý, 

kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin về các hoạt ñộng sự nghiệp 

của BV một cách cụ thể, phục vụ cho các nhà quản lý trong việc lập 

kế hoạch, ñiều hành, tổ chức thực hiện và quản lý các hoạt ñộng sự 

nghiệp trong nội bộ BV. 

+ Bệnh viện cần xác ñịnh ñược tầm quan trọng của việc nâng 

cao chất lượng hệ thống thiết bị máy móc, ñể phục vụ tốt hơn trong tất 

cả hoạt ñộng của ñơn vị. 

- Thứ ba: ñối với công tác Tài chính - kế toán:  

+ Cần phải xây dựng một quy trình cụ thể về công tác kiểm tra 

chứng từ luân chuyển chứng từ, công tác lưu trữ và bảo quản chứng 

từ một cách hợp lý sao cho phát hiện kịp thời các sai sót trong công 

tác kiểm tra; ñảm bảo ñược tính khép kín, liên tục; phân công và bố 

trí cán bộ phụ trách lưu  trữ hợp lý ñể bbố trí sắp xếp chứng từ ñược 

khoa học và có tính hệ thống. Kịp thời tham mưu, báo cáo, ñề xuất 

lãnh ñạo trong việc nâng cao cải thiện cơ sở vật chất ñảm bảo cho 

hoạt ñộng lưu trữ chứng từ ñược hiệu quả nhất. 

+ ðối với phân hệ kế toán BHYT: Phòng Tài chính - Kế toán 

cần tham mưu cho cấp lãnh ñạo phối hợp vớiñơn vị phát hành phần 

mềmnghiên cứu nhằm liên kết có hệ thống các phân hệ quản lý bệnh 

viện, thanh toán BHYT và quản lý báo cáo thống kê. 

 

Kết luận Chương 3 
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KẾT LUẬN 

Hoàn thiện công tác kế toán trong các ñơn vị HCSN công lập 

nói chung, ñặc biệt với ñơn vị bệnh viện là một ñơn vị ñặc thù luôn 

là một yêu cầu cấp thiết trong quản lý ñiền hành của các cơ quan và 

ñơn vị Nhà nước, ñặc biệt trong giai ñoạn hiện nay, khi những yêu 

cầu về hệ thống quản lý tại bệnh viện ñược ñặt lên bàn cân với những 

ñòi hỏi về chất lượng, hiệu quả, có tính quốc tế, ưu việt ... thì vấn ñề 

hoàn thiện trong công tác quản lý, trong công tác tài chính kế toán tại 

các bệnh viện lại là một yêu cầu cấp thiết 

Có thể nói, với ñề tài hoàn thiện công tác kế toán khám chữa 

bệnh ñối tượng có thẻ BHYT cũng chỉ là một phần hành nhỏ trong 

công tác kế toán chung tại ñơn vị bệnh viện, nhưng nó cũng có nhiều 

vấn ñề phải nêu ra, nhiều vấn ñề cần phải giải quyết, vừa phải thiết 

thực và phù hợp với ñặc ñiểm tình hình hoạt ñộng của ñơn vị. Qua 

luận văn này, tác giả cũng mong muốn những nghiên cứu này sẽ 

ñược lãnh ñạo bệnh viện ða khoa thành phố Buôn Ma Thuột quan 

tâm, xem xét và ñưa vào áp dụng nhằm ñảm bảo cho công tác Tài 

chính - kế toán nói chung, công tác kế toán khám chữa bệnh ñối 

tượng có thẻ BHYT nói riêng của ñơn vị ngày càng ñược hoàn thiện 

hơn. 


