
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_________ _____________________________________________________________________ 

Số:         /SYT-KHNV             Ninh Thuận, ngày      tháng      năm 2020 

V/v Trả lời câu hỏi của ông Bùi 

Mạnh Tùng trên chuyên mục 

HỎI – ĐÁP của tỉnh. 

 

 

             

        Kính gửi: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận. 

 

Thực hiện Công văn số 289/VPUB-KTTH ngày 04/02/2020 của Văn 

phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc trả lời trên chuyên mục HỎI-

ĐÁP (ông Bùi Mạnh Tùng), 

Người dân hỏi trong chuyên mục HỎI-ĐÁP trên Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Ninh Thuận: “Gia đình tôi có 07 người nằm ở 3 hộ khẩu, hiện muốn mua 

07 bảo hiểm y tế cho 07 người để được khám trực tiếp ở Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Ninh Thuận. Vậy tôi cần mua ở đâu? Xin cám ơn”. 

Sở Y tế trả lời như sau: 

1. Trong câu hỏi trên, chúng tôi không xác định được gia đình của Anh 

tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) theo nhóm đối tượng nào để được hướng dẫn cụ 

thể hơn. Tuy nhiên theo quy định hiện nay hầu hết các đối tượng tham gia 

BHYT là do Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn lập danh sách.  

2. Nếu gia đình của Anh tham gia BHYT theo nhóm đối tượng là hộ gia 

đình (tự đóng 100% mức đóng BHYT), đề nghị Anh đến các địa điểm sau để 

được hướng dẫn nơi đăng ký khám, chữa bệnh BHYT ban đầu:  

- Đại lý thu BHXH, BHYT tại UBND cấp xã, phường, thị trấn (nơi 

thường trú hoặc tạm trú);  

- Đại lý thu BHXH, BHYT Bưu điện: tại Bưu cục gần nơi cư trú;  

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp huyện, thành phố. 

Sở Y tế kính báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận./. 

 

Nơi nhận:                                                                                  PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 
- Như trên; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các Phòng của SYT; 

- Đăng Cổng TTĐT Ninh Thuận; 

- Lưu: VT, KHNVTCTQT. 

 

 

 

 

 

Lê Vũ Chương 
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