BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÀO CAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 188 /BHXH-GĐBHYT

Lào Cai, ngày12 tháng 3 năm 2020

V/v thông báo các cơ sở KCB BHYT nhận
đăng ký KCB ban đầu năm 2020
sau sáp nhập đơn vị hành chính

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Bảo hiểm xã hội Bộ Công an; Bộ Quốc phòng;
- TTGĐ BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Bắc;
- TTGĐ BHYT và Thanh toán đa tuyến khu vực phía Nam;
Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 và
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014;
Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 của Bộ Y tế Quy định đăng ký khám
bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh BHYT.
Căn cứ Nghị quyết số 896/NQ-UBTVQH14 ngày 11/02/2020 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc
tỉnh Lào Cai
Căn cứ Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 17/02/2020 của UBND tỉnh Lào Cai
về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về
việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Lào Cai.
Từ ngày 01/3/2020, một số cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ
được đổi tên, đổi mã cơ sở KCB (theo danh sách đính kèm), còn các cơ sở KCB
BHYT khác vẫn giữ nguyên theo Công văn số 1074/BHXH-GĐBHYT ngày
22/11/2019 và Công văn số 1203/BHXH-GĐBHYT ngày 27/12/2019 của BHXH
tỉnh Lào Cai.
BHXH tỉnh Lào Cai thông báo để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương; BHXH Bộ Công an; Bộ Quốc phòng; Trung tâm giám định BHYT và Thanh
toán đa tuyến khu vực phía Bắc, phía Nam phối hợp cấp thẻ BHYT cho các đối
tượng có nhu cầu đăng ký khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lào Cai./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (b/c);
- Sở Y tế tỉnh Lào Cai (ph/h);
- Lãnh đạo BHXH tỉnh (b/c);
- Phòng: QLT, Cấp sổ thẻ, CNTT;
- BHXH các huyện, thành phố;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, GĐ BHYT.
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