
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BẠCH THÔNG 

 

Số:…... /CV-BHXH 

V/v điều chỉnh nội dung tin nhắn 

 thông báo số tiền được BHYT chi trả đối với người  

có thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Bạch Thông, ngày ……. tháng 6 năm 2021 

            Kính gửi:  

                           - Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện Bạch Thông; 

                 - UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Bạch Thông; 

                            - Bưu điện huyện Bạch Thông; 

                            - Đại lý thu trên địa bàn huyện Bạch Thông. 

Thực hiện Công văn số 348/BHXH-CNTT ngày 11/6/2021 của Bảo hiểm 

xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn, BHXH huyện Bạch Thông thông báo về việc điều 

chỉnh nội dung tin nhắn thông báo số tiền được BHYT chi trả đối với người có 

thẻ BHYT khi đi khám, chữa bệnh BHYT từ ngày 10/06/2021, cụ thể như sau:  

- Trường hợp điều trị theo đợt (từ ngày - đến ngày): 

 ong_ba…, Mã thẻ: điều trị nội trú/ngoại trú tại … từ ngày …đến ngày, số 

tiền cơ sở y tế đã đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là …., số tiền bệnh nhân 

chi trả là ….. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900.9068.  

Ví dụ: Ông Phạm Văn A, Mã thẻ: BT2424220896530 điều trị … tại Bệnh 

viện Phục hồi chức năng tỉnh Bắc Ninh từ ngày 17/07/2020 đến ngày 

31/07/2020, số tiền cơ sở y tế đã đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 9.452.575 

đồng, số tiền bệnh nhân chi trả là 1.200.000 đồng. Mọi thắc mắc xin vui lòng 

liên hệ 1900.9068. 

- Trường hợp điều trị trong ngày:  

“ong_ba..., Mã thẻ: …. khám, chữa bệnh tại …., số tiền cơ sở y tế đã đề 

nghị cơ quan BHXH thanh toán là …, số tiền bệnh nhân chi trả là … Mọi thắc 

mắc xin vui lòng liên hệ 1900.9068.  

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn B, Mã thẻ: GD4565620089995 khám, chữa bệnh 

tại Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần tỉnh Bắc Ninh ngày 12/08/2020, số tiền cơ 

sở y tế đã đề nghị cơ quan BHXH thanh toán là 640.688 đồng, số tiền bệnh nhân 

chi trả là 25.000 đồng. Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ 1900.9068. 

 (Khi triển khai sẽ thực hiện gửi tin nhắn tiếng Việt không dấu) 
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 BHXH huyện Bạch Thông thông báo tới các đơn vị để triển khai đến 

người tham gia BHYT được biết. 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử: 

- Như trên; 

- Huyện ủy 

- UBND huyện   (Báo cáo); 

- Lãnh đạo BHXH huyện; 

Gửi bản giấy:  

- Các đơn vị chưa sử dựng TD-Office; 

- Lưu VT. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Vũ Như Cường 
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