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             Kính gửi: Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 3177/VPUB-KTTH ngày 14/8/2019 của Văn 

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

ĐÁP (bà Trần Thị Thanh Tâm), 

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

tỉnh Ninh Thuận “Mẹ tôi là Giáo viên cấp 2 tại địa phương, Bà có thẻ Bảo hiểm 

y tế khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận. Hiện nay 

Bà đã về Hà Nội. Tháng 8/2019, Bà đi khám tự nguyện phát hiện khối ung thư 

gan. Vậy làm thế nào để được hưởng bảo hiểm đúng tuyến tại Bệnh viện K Tân 

Triều cho Bà trong thời gian này? Thủ tục là gì? Và mất bao nhiêu thời gian? 

Trân trọng cám ơn”.  

Căn cứ 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,  

Sở Y tế trả lời như sau: 

Tại Điều 15 quy định về thủ tục khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế:  

- Tại Khoản 1 quy định: “Người tham gia bảo hiểm y tế, khi đến khám 

bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo 

hiểm y tế chưa có ảnh phải xuất trình một trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp hoặc Giấy xác nhận của Công an cấp xã 

hoặc giấy tờ khác có xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý học sinh, sinh 

viên; các giấy tờ chứng minh nhân thân hợp pháp khác”. 

- Tại Khoản 7 quy định: “Người tham gia bảo hiểm y tế trong thời gian đi 

công tác, làm việc lưu động, học tập trung theo các hình thức đào tạo, chương 

trình đào tạo, tạm trú được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa 

bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y tế và phải xuất trình các giấy tờ quy định 

tại khoản 1 hoặc khoản 2 hoặc khoản 3 Điều này và một trong các giấy tờ sau 

đây (bản chính hoặc bản chụp): giấy công tác, quyết định cử đi học, thẻ học 

sinh, sinh viên, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú, giấy chuyển trường”.  

V/v Trả lời câu hỏi của 

người dân trên chuyên mục 

HỎI-ĐÁP. 

 



Trường hợp Bà Trần Thị Thanh Tâm, có thẻ Bảo hiểm y tế khám chữa 

bệnh ban đầu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, hiện nay đang thiếu thông 

tin là bà đang đi công tác, làm việc lưu động, đi học tập trung, tại tạm trú tại 

thành phố Hà Nội? 

- Nếu Bà Tâm đang tạm trú tại Hà Nội thì được khám bệnh, chữa bệnh 

ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Ninh Thuận là một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc tuyến tỉnh 

(thành phố trực thuộc trung ương) đóng trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Trong trường hợp vượt khả năng chuyên môn, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh ban 

đầu nơi Bà Tâm đến khám sẽ làm thủ tục chuyển viện đến bệnh viện chuyên 

khoa hay bệnh viện tuyến trên phù hợp với bệnh lý của Bà để tiếp tục điều trị.  

- Về thủ tục, khi đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT phải xuất trình thẻ bảo 

hiểm y tế có ảnh; trường hợp thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh phải xuất trình một 

trong các giấy tờ tùy thân có ảnh do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp. Ngoài 

ra, Bà Tâm cần phải có thêm giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú tại Hà Nội. 

Sở Y tế kính báo cáo Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

 

Nơi nhận :             KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;        PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng của Sở; 

- Đăng Cổng TTĐT Ninh Thuận; 

- Lưu: VT, KHNVTC.         
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