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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /BHXH-GĐBHYT
V/v đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ 

BHYT đăng ký KCB ban đầu tại 
Bệnh viện y học cổ truyền.

             Lạng Sơn, ngày      tháng     năm 2021.

Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh Bảo hiểm y tế.

Căn cứ Quyết định số 963/QĐ-UBND ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh Lạng Sơn về việc giao nhiệm vụ cách ly y tế phòng, chống dịch COVID-19 
cho Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 2731/SYT-NVYD 
ngày 13/5/2021 của Sở Y tế về việc khám, chữa bệnh (KCB) BHYT tại Bệnh viện 
Y học cổ truyền tỉnh; Công văn số 1072/BHXH-CSYT, ngày 01/04/2020 của Bảo 
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT 
khi cơ sở KCB bị cách ly y tế hoặc thay đổi nhiệm vụ điều trị Covid-19. Để đảm 
bảo quyền lợi cho người có thẻ BHYT đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện y học 
cổ truyền, BHXH tỉnh Lạng Sơn thông báo như sau:

Từ ngày 12/05/2021 các trường hợp có thẻ BHYT đang đăng ký KCB BHYT 
ban đầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền được đến KCB tại các cơ sở KCB tuyến tỉnh 
(tuyến tương đương) hoặc tuyến huyện, tuyến xã (tuyến thấp hơn tuyến đăng ký 
ban đầu) trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và sẽ được quỹ BHYT thanh toán chi phí như 
KCB đúng tuyến cho đến khi có quyết định điều chỉnh của cấp có thẩm quyền hoặc 
có thông báo khác.

Các nội dung khác liên quan đến KCB nói chung trên địa bàn tỉnh thực hiện 
theo các văn bản hướng dẫn của Sở Y tế.

   BHXH tỉnh thông báo để các cơ sở KCB được biết và phối hợp hướng dẫn, 
tiếp nhận KCB cho người có thẻ BHYT đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi đi 
KCB theo chế độ BHYT, trong quá trình thực hiện có phát sinh vướng mắc kịp thời 
phản ánh về BHXH tỉnh (qua phòng giám định BHYT, điện thoại 0205.3.876.140) 
để phối hợp giải quyết./.  

Nơi nhận:
  - Như trên;
  - BHXH Việt Nam (để b/c);
  - UBND tỉnh (để b/c);
  - Sở Y tế (ph/hợp chỉ đạo);
  - Giám đốc (để b/c)
  - Các PGĐ BHXH tỉnh;
  - Các phòng nghiệp vụ, VP;
  - BHXH các huyện;
  - Lưu: VT, GĐ BHYT. 

      KT.GIÁM ĐỐC
      PHÓ GIÁM ĐỐC      

   

      Nông Văn Hoan
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