BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1255 /BHXH-QLT

Thừa Thiên Huế, ngày12 tháng 11 năm 2018

V/v ngừng đăng ký KCB BHYT ban đầu
tại Trung tâm y tế học đường năm 2018

Kính gửi:
- Trung tâm Y tế học đường, số 103 Nhật Lệ, thành phố Huế;
- Các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề trên địa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn
tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đại lý thu Bưu điện tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Đại lý thu Công ty Bảo hiểm PVI Huế.
Căn cứ Quyết định số 2069/QĐ-UBND ngày 18/9/2018 của Ủy ban nhân
dân (UBND) tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Giải thể Trung tâm Y tế học đường
trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế kể từ ngày 01/01/2019.
Ngày 15/10/2018, Trung tâm Y tế học đường đã có Công văn số 06/CVTTYTHĐ đề nghị các cơ quan có liên quan xem xét, chấp thuận thời điểm chính
thức ngừng hoạt động khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) của Phòng
khám Trung tâm Y tế học đường kể từ ngày 01/12/2018 để đơn vị có thời gian
hoàn tất các thủ tục giải thể đúng quy định.
Để bảo đảm quyền lợi của đối tượng tham gia BHYT đã đăng ký KCB
BHYT ban đầu tại Trung tâm Y tế học đường, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh
Thừa Thiên Huế hướng dẫn các cơ sở giáo dục, đào tạo và dạy nghề (gọi chung
là các trường) và các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn thành phố Huế như sau:
1. Kể từ ngày 01/12/2018, các trường hướng dẫn học sinh không đăng ký
tham gia KCB BHYT ban đầu tại Trung tâm Y tế học đường, địa chỉ 103 đường
Nhật Lệ, thành phố Huế, mã số KCB 46039.
2. Đối với những học sinh tham gia BHYT đã đăng ký KCB BHYT ban đầu
tại Trung tâm Y tế học đường, mã số KCB 46039: Từ ngày 01/12/2018, cơ
quan BHXH trực tiếp quản lý đối tượng chủ động chuyển đổi nơi đăng ký KCB
BHYT ban đầu đến các cơ sở KCB BHYT khác như trạm y tế xã, phường hoặc
phòng khám đa khoa hoặc bệnh viện tuyến huyện trên cùng địa bàn tỉnh và cấp
lại thẻ BHYT kịp thời cho đối tượng.

BHXH tỉnh đề nghị quý cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế;
(để phối hợp);
- Sở Giáo dục & Đào tạo
- Phó Giám đốc QL&ĐH (để báo cáo);
- Các PGĐ BHXH tỉnh;
- Văn phòng và các phòng nghiệp vụ;
- BHXH huyện, TX, Tp- Huế (sao chuyển
Công văn này cho các đơn vị được phân cấp quản lý);
- Trang TTĐT, HTTT QLVB & ĐH;
- Lưu: VT, QLT.
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Hoàng Trọng Chính

