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Thực hiện Văn bản số 7097/UBND-TH1 ngày 09/12/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 11 Hội đồng nhân 

dân tỉnh, 

Sở Y tế xin báo cáo các nội dung như sau: 

I. Về nội dung được giao tại điểm 3.1, mục II: “Thực trạng quản lý, kiểm 

tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm (ATTP) tại một số trường học có tổ chức 

ăn bán trú và các chợ nói chung. Giải pháp trong thời gian tới”: 

1. Thực trạng quản lý, kiểm tra, giám sát vệ sinh ATTP tại các trường học có 

tổ chức ăn bán trú. Giải pháp trong thời gian tới:  

- Tại Hà Tĩnh hiện có hơn 450 trường học mầm non, tiểu học có tổ chức ăn 

bán trú; trung bình mỗi ngày cung cấp hàng ngàn suất ăn cho trẻ. Hình thức bếp ăn 

bán trú đang triển khai là hợp đồng với cô nuôi nấu ăn tại chỗ (nhà trường phối hợp 

với Hội phụ huynh), không có tình trạng ký hợp đồng cung cấp suất ăn sẵn với các 

cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống bên ngoài.  

- Công tác bảo đảm ATTP tại các trường học đã được các ngành chức năng và 

địa phương quan tâm, kịp thời chỉ đạo, kiểm soát chặt chẽ. Xuyên suốt năm học, 

ngành Y tế đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức thành lập các đoàn 

kiểm tra cấp tỉnh, cấp huyện tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm ATTP 

tại các bếp ăn bán trú trường học trên địa bàn. Phần lớn các bếp ăn trường học được 

kiểm tra đáp ứng được các điều kiện bảo đảm ATTP theo quy định. Cô nuôi được 

khám sức khỏe định kỳ, có kiến thức về ATTP, thực hành tốt các nguyên tắc bảo 

đảm ATTP đáp ứng được điều kiện về con người. Cơ bản các bếp ăn được bố trí 

theo nguyên tắc một chiều; trang thiết bị, dụng cụ chế biến sạch; các khu vực sơ chế, 

chế biến, chia thức ăn, phòng ăn cho trẻ bảo đảm vệ sinh. Nguồn thực phẩm hàng 

ngày đều được hợp đồng với các nhà cung cấp, bảo đảm nguồn gốc, chất lượng và 

có sổ sách ghi đầy đủ cũng như hóa đơn, hợp đồng mua bán. Thực hiện kiểm thực 3 

bước và lưu mẫu thức ăn theo quy định tại quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 

31/3/2017 của Bộ Y tế. Nguồn nước uống cho trẻ chủ yếu là nước đun sôi để nguội 

và nước sinh hoạt cơ bản là nước máy. Công tác kiểm tra giám sát bảo đảm ATTP 

tại trường học còn có sự tham gia vào cuộc của phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học 

sinh. 
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 - Tuy nhiên, công tác bảo đảm ATTP tại một số trường học vẫn đang còn 

những hạn chế nhất định, đặc biệt là các trường ở nông thôn như là sự đầu tư về cơ 

sở vật chất, trang thiết bị ở trường học chưa đáp ứng được yêu cầu về bếp ăn một 

chiều; rải rác tại một số cổng trường học vẫn còn tình trạng quán hàng rong bán thực 

phẩm ăn ngay không rõ nguồn gốc xuất xứ, trở thành mối nguy hại dẫn đến ngộ độc 

thực phẩm. 

- Trong những năm qua, chưa ghi nhận các trường hợp bị ngộ độc thực phẩm 

cấp tỉnh tại các bếp ăn bán trú trường học trên địa bàn. 

- Để đảm bảo ATTP tại các bếp ăn bán trú trường học, giải pháp trong thời 

gian tới là:  

+ Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn 

bản liên quan về bảo đảm vệ sinh, ATTP.  

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ATTP nhằm nâng cao nhận thức, 

trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên, nhân viên nhà trường, học sinh 

và cha mẹ học sinh về việc bảo đảm ATTP, phòng chống các dịch bệnh lây truyền 

qua thực phẩm và ngộ độc thực phẩm.  

+ Tăng cường công tác tập huấn các kiến thức cơ bản về chế biến thực phẩm 

an toàn, phòng chống ngộ độc thực phẩm cho những người tham gia chế biến tại các 

bếp ăn trường học, không chủ quan, lơ là. 

+ Tăng cường kiểm tra, giám sát bảo đảm ATTP tại các trường học và các cơ 

sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tại khu vực xung quanh trường 

học.  

+ Giám sát chặt chẽ chất lượng nước uống trực tiếp cho học sinh và các sản 

phẩm thực phẩm được tặng miễn phí hoặc phân phát trong các chương trình giới 

thiệu sản phẩm, quảng cáo, bán, quà tặng do các tổ chức, cá nhân thực hiện trong 

khu vực nhà trường.  

+ Huy động sự tham gia của Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trong 

việc giám sát công tác chăm sóc sức khỏe học sinh, ATTP.  

+ Quan tâm đầu tư trang thiết bị chế biến thực phẩm đảm bảo nguồn dinh 

dưỡng và ATTP tại các bếp ăn bán trú trường học. 

2. Thực trạng quản lý, kiểm tra, giám sát vệ sinh ATTP tại các chợ. Giải pháp 

trong thời gian tới: 

- Tại Hà Tĩnh, hiện đang có 151 chợ đang hoạt động; trong đó có 05 chợ hạng 

1; 07 chợ hạng 2; 134 chợ hạng 3 và 05 chợ tạm. Mô hình quản lý chợ: có 26 chợ do 

doanh nghiệp quản lý, 111 chợ do hợp tác xã quản lý và 14 chợ do UBND xã quản 

lý; chợ vẫn là kênh phân phối thực phẩm tươi sống chiếm ưu thế trong các loại hình 

phân phối.  

- Trong những năm qua, công tác quản lý, phát triển chợ đã được các cấp, 

ngành quan tâm chỉ đạo; truyền thông bảo đảm ATTP được phát thường xuyên, liên 

tục trên hệ thống loa phát thanh tại chợ. Các cơ quan chức năng liên quan thường 
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xuyên phối hợp với hợp tác xã, doanh các doanh nghiệp, Ban quản lý chợ kiểm tra 

việc chấp hành quy định về vệ sinh ATTP đối với các cơ sở kinh doanh thực phẩm 

tại chợ; thực hiện lấy mẫu giám sát phát hiện mối nguy ô nhiễm thực phẩm. Tính 

đến nay, tỉnh đã xây dựng 18 mô hình chợ thí điểm bảo đảm ATTP. 

-  Tuy nhiên, công tác bảo đảm ATTP đối với các hộ kinh doanh tại chợ còn 

gặp nhiều khó khăn; việc kiểm soát hàng hóa, thực phẩm, truy xuất nguồn gốc xuất 

xứ còn hạn chế; các hộ kinh doanh chưa quan tâm tới việc lưu giữ hóa đơn, chứng 

từ để chứng minh nguồn gốc xuất xứ; trang thiết bị dụng cụ kinh doanh, đặc biệt tại 

các chợ tạm chưa đáp ứng được điều kiện ATTP trong kinh doanh; các khu vực kinh 

doanh thực phẩm trong chợ chưa được sắp xếp khoa học, đặc biệt một số nơi thực 

phẩm chín ăn ngày không bảo đảm khoảng cách bàn so với mặt đất theo quy định. 

-  Giải pháp trong thời gian tới: 

+ Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về 

ATTP dưới nhiều hình thức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, đạo đức 

của tổ chức, cá nhân trong kinh doanh thực phẩm.  

+ Tập huấn kiến thức ATTP cho các đơn vị quản lý chợ, thương nhân, tiểu 

thương kinh doanh tại chợ; thực hành vệ sinh cá nhân; hướng dẫn ký cam kết bảo 

đảm ATTP. 

+ Kiểm tra, giám sát việc bảo đảm ATTP các cơ sở kinh doanh thực phẩm tại 

chợ.  

+ Định kỳ, đột xuất lấy mẫu giám sát mối nguy ô nhiễm trong chợ; cảnh báo 

về nguy cơ gây mất vệ sinh ATTP và gây ngộ độc thực phẩm trong chợ. 

II. Về nội dung được giao tại điểm 3.2, mục II: “Đề nghị Ủy ban nhân dân 

tỉnh cho biết về tình hình nợ đọng Bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám chữa bệnh 

trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân và giài pháp trong thời gian tới”: 

1. Tình hình thanh quyết toán chi phí khám chữa bệnh (KCB) Bảo hiểm y tế 

(BHYT) trong thời gian qua (từ năm 2017 đến năm 2021) tại các cơ sở KCB BHYT 

công lập trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm báo cáo: 

- Tổng chi phí KCB BHYT đã phát sinh nhưng chưa được thanh quyết toán: 

231.070 triệu đồng. 

- Tổng chi phí KCB BHYT đã phát sinh được chấp nhận thanh quyết toán: 

105.637 triệu đồng, trong đó: 

+ Chi phí được chấp nhận thanh quyết toán theo Nghị quyết số 144/NQ-CP 

này 05/11/2022 của Chính phủ về việc bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh 

toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh Bảo hiểm y tế (Theo quy định tại điểm 3: Cho 

phép quyết toán, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021 

bằng chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo báo cáo quyết toán năm của 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau khi đã được cơ quan bảo hiểm xã hội giám định 

theo quy định tại khoản 2 Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế năm 2008 đã được sửa đổi, bổ 

sung bởi Luật số 46/2014/QH13): 75.795 triệu đồng. 
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+ Chi phí đã thống nhất được chấp nhận quyết toán các năm trước năm 2021: 

29.842 triệu đồng (bao gồm 23.987 triệu đồng chi phí vượt tiền vượt trần năm 2018, 

vượt tổng mức thanh toán năm 2019, 2020 sau khi tính định mức giường bệnh năm 

2017 của Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh và 5.855 triệu đồng chi phí vượt 

định mức kinh tế kỹ thuật được thanh toán theo Nghị quyết số 30/NĐ-CP). 

- Chi phí chưa được thanh quyết toán: 125.433 triệu đồng. 

(Có biểu số liệu chi tiết kèm theo) 

2. Nguyên nhân chưa được thanh quyết toán: 

a. Đối với các chi phí đã thống nhất: 

- Chi phí vượt tổng mức thanh toán do không đúng quy định tại Điều 24 Nghị 

định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Riêng chi phí vượt tổng 

mức năm 2021, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh và các cơ sở KCB đã làm 

việc và thống nhất ký Biên bản xác định số chi KCB BHYT năm 2021 đã giám định 

đề nghị quyết toán theo Nghị quyết số 144/NQ-CP. Theo báo cáo của cơ quan 

BHXH tỉnh, đơn vị đã tổng hợp báo cáo chờ BHXH Việt Nam thẩm định và thanh 

toán trong thời gian tới, số tiền 75.795 triệu đồng. 

- Chi phí vượt định mức kinh tế kỹ thuật để tính giá là chi phí vật tư y tế đã 

kết cấu trong giá dịch vụ nhưng cơ sở KCB không mua sử dụng cho người bệnh 

BHYT trong năm 2018. Theo báo cáo của cơ quan BHXH tỉnh, đơn vị đã tổng hợp 

đề nghị BHXH Việt Nam thanh toán theo Luật giá và Nghị quyết số 30/NQ-CP 

ngày 11/5/2019 của Chính phủ, số tiền 5.854 triệu đồng. BHXH Việt Nam sẽ thanh 

toán trong thời gian tới. 

-  Chi phí UBND tỉnh đề nghị BHXH Việt Nam xem xét cho tính lại định 

mức giường bệnh năm 2017, theo đó cho thanh toán số tiền vượt trần năm 2018, 

vượt tổng mức thanh toán năm 2019, 2020 sau khi tính định mức giường bệnh năm 

2017, số tiền 23.987 triệu đồng.. Theo báo cáo của cơ quan BHXH tỉnh, hiện nay 

BHXH Việt Nam đang thẩm định và thanh toán trong thời gian tới.  

b. Đối với các chi phí chưa thống nhất:  

- Chi phí đã giảm trừ, đơn vị đề nghị xem xét: chi phí vượt tổng mức thanh 

toán năm 2020 do ảnh hưởng khách quan của dịch COVID-19 (Trung tâm Y tế 

huyện Thạch Hà); không thanh toán chụp X-quang số hóa 2 tư thế trên 2 phim đối 

với một số trường hợp các khớp.  

- Một số chi phí cơ quan BHXH đề nghị giảm trừ nhưng đơn vị chưa thống 

nhất: kỹ thuật sử dụng phương pháp vô cảm gây tê, gây mê; chỉ định siêu âm; vượt 

giường kế hoạch theo Thông tư 39/2018/TT-BYT (áp dụng thanh toán vượt giường 

kế hoạch trên cơ sở so sánh với tỷ lệ giường bệnh thực tế năm 2015). 

- Một số chi phí chưa thống nhất khác: chi phí vượt quỹ phát sinh ngoài trần 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC (Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh); không được bổ sung kinh phí được quyết toán theo Nghị quyết số 
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30/NQ-CP năm 2018 để tính tổng mức thanh toán các năm 2019, 2020 (Bệnh viện 

Đa khoa Thành phố Hà Tĩnh)…. 

3. Giải pháp xử lý nợ đọng: 

- Đề nghị Ban thực hiện chính sách bảo hiểm y tế theo sát chỉ đạo của Chính 

phủ về chi phí vượt tổng mức thanh toán năm 2021 để kịp thời thực hiện; gấp rút 

giám định, xin ý kiến thẩm định của các cơ quan chức năng về các khoản chi phí 

tăng thêm để nhanh chóng có hướng giải quyết dứt điểm các chi phí tồn đọng thuộc 

thẩm quyền của BHXH Việt Nam ngay khi cơ sở y tế cung cấp đủ các căn cứ, 

nguyên nhân phát sinh các chi phí này. 

- Đối với các chi phí chưa thanh quyết toán không phải xuất phát từ cơ chế, 

chính sách mà do phát sinh trong triển khai phối hợp thực hiện chính sách: đề nghị 

các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam hướng dẫn, chỉ đạo BHXH các tỉnh phối hợp 

với các cơ sở KCB tiếp tục rà soát các chi phí KCB BHYT chưa được thanh toán 

trước năm 2021, bảo đảm đủ hồ sơ, điều kiện để báo cáo, đề xuất với Hội đồng 

Quản lý đưa vào quyết toán năm 2021 và cần xử lý dứt điểm, không kéo dài. 

- Đối với chi phí vượt tổng mức thanh toán đã được chấp nhận quyết toán 

theo Nghị quyết 144/NQ-CP: đề nghị BHXH Việt Nam, Hội đồng Quản lý BHXH 

Việt Nam đẩy nhanh tiến độ thẩm định để sớm thanh toán, cấp kinh phí để các cơ sở 

KCB có nguồn kinh phí hoạt động, giải quyết khó khăn trong việc thực hiện cơ chế 

tự chủ tài chính hiện nay. 

- Đối với các cơ sở KCB:  

+ Trường hợp một số chi phí KCB BHYT vượt định mức kinh tế kỹ thuật, 

vượt dự toán... vẫn đang được cơ sở KCB đề nghị cơ quan BHXH thanh toán, nhưng 

chưa đủ hồ sơ hợp lệ để làm căn cứ quyết toán; đề nghị các cơ sở KCB cung cấp, 

hoàn thiện đầy đủ hồ sơ giải trình được nguyên nhân hợp lý cho mức tăng này. 

Trường hợp không giải trình được nguyên nhân, đơn vị phải tự chịu trách nhiệm với 

các chi phí đã phát sinh và chủ động cân đối nguồn tài chính của đơn vị.  

+ Thực hiện quản lý tốt bệnh nhân điều trị tại các khoa phòng, thực hiện các 

chỉ định chuyên môn theo đúng quy định, hợp lý nhằm quản lý, sử dụng có hiệu quả 

nguồn kinh phí KCB BHYT và quản lý chi phí KCB BHYT trong phạm vi nguồn 

kinh phí được giao./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, KHTC, NVY. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Đức 
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