
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH LẠNG SƠN

–––––––––––

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

––––––––––––––––––––––
Số:            /BHXH- GĐBHYT

V/v thông báo dừng hợp đồng KCB 
BHYT với PKĐK Minh Tuyết.

             Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2019.

      
       Kính gửi:   - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;     

     - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; 
                          - Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân;

- Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến KV phía Bắc;
                    

Căn cứ Điều 23, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17 tháng 10 năm 2018 
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 
Luật Bảo hiểm y tế;    

Căn cứ công văn số 36/TT-PKDDKMT ngày 15/8/2019 của Phòng khám đa 
khoa Minh Tuyết về việc xin dừng khám, chữa bệnh BHYT ban đầu. 

BHXH tỉnh Lạng Sơn xin thông báo như sau:
Kể từ ngày 15/8/2019, BHXH tỉnh Lạng Sơn dừng ký hợp đồng khám bệnh, 

chữa bệnh BHYT đối với: Phòng khám đa khoa Minh Tuyết, mã cơ sở 20284, địa 
chỉ: Số 54 đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn, 
Tỉnh Lạng Sơn. 

BHXH tỉnh Lạng Sơn thông báo đến BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương, Trung tâm giám định BHYT và thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc; 
BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân và các đơn vị biết để phối hợp 
thực hiện và làm căn cứ thực hiện việc chuyển đổi thẻ BHYT và đảm bảo quyền lợi 
cho người có thẻ BHYT./.

Nơi nhận:
   - Như trên;
   - BHXH Việt Nam (B/cáo);
   - Sở Y tế (Ph/hợp);
   - Giám đốc (để b/c);
   - Các PGĐ BHXH tỉnh;
   - Các cơ sở KCB BHYT;
   - BHXH các huyện, TP;
   - Các phòng nghiệp vụ, VP;
   - PKĐK Minh Tuyết;
   - Lưu: VT, GĐ BHYT.

      KT.GIÁM ĐỐC
       PHÓ GIÁM ĐỐC

   

        Đặng Minh Dũng
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