
UBND TỈNH AN GIANG  

SỞ Y TẾ  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 31/SYT-NVY 

V/v hướng dẫn thực hiện BHYT 

theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP  

An Giang, ngày 06  tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:  

     - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

     - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

     - Phòng khám đa khoa tư nhân. 

      

Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư số 30/2020/TT-

BYT quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Nghị định 

số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Thông tư có hiệu lực 

thi hành từ ngày 01/03/2021. 

Nhằm đảm bảo quyền lợi của người tham gia bao hiểm y tế (BHYT) khi đi 

khám chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai quán triệt nội 

dung quy định tại Thông tư này, trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

- Xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh là những xã của tỉnh này có địa giới hành 

chính tiếp giáp trực tiếp (chung ranh giới) với xã của tỉnh khác. 

- Việc xác định các trường hợp khám bệnh, chữa bệnh BHYT đúng tuyến 

được quy định tại quy định tại Điều 6.  

- Việc chuyển thực hiện dịch vụ cận lâm sàng và thanh toán chi phí thực 

hiện theo quy định tại Điều 9.  

- Trường hợp trẻ sau khi sinh ra được hưởng quyền lợi BHYT theo quy 

định của Luật bảo hiểm y tế, nhưng chưa được cơ quan bảo hiểm xã hội cấp thẻ 

BHYT do chưa làm thủ tục cấp giấy khai sinh thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

thực hiện hướng dẫn tại Khoản 1, Điều 10.  

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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Trần Quang Hiền 
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