
 

 

 

 

MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
Tư vấn bán thời gian cho Nghiên cứu thực trạng về Bảo hiểm Y tế tại Việt Nam 

 
BỐI CẢNH 
Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế tại Việt Nam hiện ở mức cao với mục tiêu 92,6% dân số có bảo hiểm y tế vào 
năm 2022 và 95,15% dân số có bảo hiểm y tế vào năm 2025 theo nghị định 546/QĐ-TTg của chính phủ ban 
hành ngày 29/04/2022. 
 
Sốt rét hiện được điều trị miễn phí trong chương trình sốt rét quốc gia. Các hoạt động phòng chống sốt rét 

hiện tại ở Việt Nam chủ yếu được tài trợ bởi các cơ quan, đối tác nước ngoài, đặc biệt là Quỹ Toàn cầu. Việt 

Nam tiếp tục đạt được những thành tựu đáng kể và tiến gần hơn tới loại trừ sốt rét, với chỉ 500 ca được phát 

hiện trong năm 2021. Trong số đó, 10% được phát hiện ở khối tư nhân. Việc dịch chuyển các hoạt động phòng 

chống sốt rét từ ngân sách tài trợ sang ngân sách nhà nước ngày càng trở nên cần thiết. Bệnh sốt rét được 

bao gồm trong các chính sách chi trả của bao hiểm, tương tự HIV và bệnh Lao, cũng là điều khó tránh khỏi.  

 

Hệ thống pháp lý của bảo hiểm y tế quốc gia hiện bao gồm cả các cơ sở công lập và tư nhân. Tuy nhiên trên 

thực tế, các yêu cầu để tham gia khá nghiêm ngặc và không có sự khác biệt giữa các khu vực như thành thị, 

nông thôn, hay miền núi. Các yêu cầu này tạo ra những rào cản lớn cho phòng khám tư nhân phục vụ cộng 

đồng có nguy cơ mắc sốt rét cao tại khu vực nông thôn, miền núi có thể tham gia thanh toán bảo hiểm y tế. 

Điều này cũng có nguy cơ ảnh hưởng tới mục tiêu loại trừ sốt rét và dự phòng sốt rét quay trở lại sau khi bị 

loại trừ.  

 

Trong quá trình thực hiện chương trình, PSI đã thực hiện một khảo sát nhanh vào tháng 2,3 năm 2022 và thu 

về một số kết quả.  

 

Thông tin từ Cơ quan Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh:  

• Số lượng phòng khám tư nhân ký hợp đồng với Cơ quan Bảo hiểm Xã hội tỉnh còn hạn chế  

• Cơ quan Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh có sắp xếp nhân sự để hỗ trợ các phòng khám tư nhân  

• Sau khi ký hợp đồng, Cơ quan Bảo hiểm Xã hội cấp tỉnh sẽ cung cấp đào tạo để phòng khám tuân 

thủ các yêu cầu liên quan đến lưu trữ hồ sơ bệnh án, sử dụng thuốc và thanh toán  chi phí từ Cơ quan 

Bảo hiểm Xã hội  

Tiêu chuẩn cho phòng khám tư nhân tham gia chương trình bảo hiểm cũng có những thách thức:  

• Cần ít nhất 50% bác sĩ toàn thời gian  

• Cần ít nhất 2 chuyên khoa (nội, tiểu phẩu, sản phụ khoa, nhi, xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh)  

• Phòng khám cần được đăng ký theo diện công ty tư nhân về mặt pháp lý  

• Mở cửa toàn thời gian, không chỉ ngoài giờ làm việc  

• Quy trình ký hợp đồng tốn thời gian dài vì hồ sơ phức tạp bao gồm quy trình đánh giá năng lực cán 

bộ, chuyên khoa, thiết bị, thuốc và các kỹ thuật được phép (do Sở Y tế đánh giá)  

• Cơ quan Bảo hiểm xã hội đánh giá hàng tháng/quý 100% hồ sơ bệnh án trên hệ thống và khoảng 

30% hồ sơ bệnh án bất kỳ tại phòng khám.  

• Cơ quan Bảo hiểm Xã hội đã ứng  dụng hệ thống cổng thông tin điện tử - Cổng giám định bảo hiểm 

y tế   áp dụng cho tất cả các cơ sở y tế 

 

Mục tiêu của Đánh giá thực trạng Bảo hiểm Y tế 

Mục tiêu chính của hoạt động này là thực hiện đánh giá thực trạng của tính khả thi cũng như quy trình đưa 

cơ sở y tế tư nhân vào chương trình bảo hiểm y tế quốc gia cho việc chi trả điều trị sốt rét cũng như các dịch 

vụ khác trong danh sách bệnh được chi trả cho chăm sóc sức khỏe ban đầu tại Việt Nam. Tư vấn viên sẽ làm 

việc chặt chẽ với một (01) tư vấn viên quốc tế, nhân viên PSI Việt Nam, PSI khu vực và toàn cầu để có thể đạt 

được mục tiêu chung kể trên.  

 

Mục tiêu cụ thể bao gồm: 
i. Lập bản đồ hệ sinh thái về bảo hiểm y tế quốc gia trong đó làm rõ các chính sách liên quan nhất đến 

việc y tế tư nhân tham gia quản lý các ca sốt, cũng như các đối tác quan trọng, sự liên quan giữa 
các cấp quản lý. 

https://datafiles.chinhphu.vn/cpp/files/vbpq/2022/04/546-ttg.signed.pdf


 

 

 

ii. Đánh giá thực trạng sự tham gia của y tế tư nhân trong chương trình bảo hiểm y tế cho xét nghiệm 
và điều trị sốt rét (sử dụng quản lý các ca sốt làm cơ sở) 

iii. Tài liệu hóa các yêu cầu cần để bao gồm y tế tư nhân trong các chính sách về bảo hiểm y tế 
iv. Xác định các đối tác quan trọng (trong và ngoài công lập) cần thiết hỗ trợ y tế tư nhân tham gia vào 

các chương trình bảo hiểm y tế bao gồm vai trò, quyền lực và mức độ ảnh hưởng của họ 
v. Xác định các rào cản và cơ hội để y tế tư nhân tham gia các chương trình bảo hiểm tại Việt Nam 
vi. Xây dựng lộ trình sử dụng lý thuyết thay đổi để củng cố hệ thống y tế của PSI (Health System 

Accelerator’s Theory of Change) để phân tích và đánh giá những lĩnh vực PSI được khuyến khích 
tham gia, bao gồm nhưng không hạn chế việc hooa trợ y tế tư nhân tham gia vào các chương trình 
bảo hiểm y tế.  

 
MÔ TẢ CÔNG VIỆC 
 
Loại hợp đồng: Tư vấn bán thời gian 
Thời gian:   8 -10/2022;  và tối đa 25 ngày làm việc.  
 
Tư vấn trong nước sẽ làm việc chặt chẽ với Tư vấn quốc tế và Cán bộ Nghiên cứu của PSI Việt Nam, đóng 
góp vào việc phân tích bối cảnh, thực hiện đánh giá tài liệu và phỏng vấn những người cung cấp thông tin 
quan trọng để đưa ra chi tiết các thách thức mà nhà cung cấp tư nhân phải đối mặt, đồng thời xác định những 
nỗ lực nào đã và đang được lên triển khai và kế hoạch để giải quyết các thách thức cũng như đưa ra các 
khuyến nghị.     
 
Các trách nhiệm cuối cùng, kết quả công việc và số ngày làm việc sẽ được thảo luận và thống nhất tại thời 
điểm ký  hợp đồng, dựa trên khả năng tham gia và ngày bắt đầu của tư vấn.   
 
Các kết quả mong đợi từ vị trí này  có thể bao gồm: 

i. Tham gia vào các cuộc họp cập nhật thường xuyên/các buổi lên ý tưởng với tư vấn nước ngoài 
và/hoặc PSI.   

ii. Đóng góp vào việc lập bản đồ toàn cảnh của hệ thống sinh thái bảo hiểm y tế quốc gia, phác thảo 
sơ đồ các bên liên quan chính và các mối quan hệ giữa các cấp độ quốc gia và địa phương.  

iii. Khuyến nghị và đề xuất những người cung cấp thông tin quan trọng có liên quan để phỏng vấn dựa 
trên các câu hỏi nghiên cứu, được tư vấn quốc tế cung cấp.   

iv. Điều phối và/hoặc thực hiện các cuộc phỏng vấn/các trao đổi cá nhân/theo nhóm ở cấp cao với 
những người cung cấp thông tin quan trọng đã được xác định.  

v. Đóng góp vào quá trình thực hiện báo cáo, bài thuyết trình và các kết quả công việc được được thể 

hiện trong Phạm vi công việc  của vị trí Tư vấn Quốc tế.   

 
Tiêu chí lựa chọn   

- Bằng Thạc sĩ trở lên trong các lĩnh vực Y tế Công cộng  và Khoa học Xã hội. Ít nhất 10 năm kinh 

nghiệm làm việc trong lĩnh vực sức khỏe, bảo hiểm y tế hoặc các lĩnh vực liên quan.  

- Bắt buộc phải có kiến thức về y tế công cộng, bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội tại Việt Nam.   

- Ưu tiên ứng viên có khả năng nói và viết tiếng Anh tốt.  

 


