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Kính gửi:  

- Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; 

- Ủy ban nhân dân các huyện/thành phố; 

- Các nhà máy, xí nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

Bắc Kạn. 

 

Để thực hiện đăng ký khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế ban đầu theo 

đúng quy định tại Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16/11/2015 về việc Quy 

định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế. Sau khi thống nhất với BHXH tỉnh, Sở Y tế 

hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu năm 2021, cụ thể như sau:  

Nguyên tắc: Người tham gia BHYT cư trú, tạm trú có thời hạn hoặc công 

tác tại huyện/thành phố nào thì đăng ký KCB ban đầu tại cơ sở KCB tuyến xã, 

tuyến huyện và tương đương trên địa bàn huyện/thành phố đó. Ngoài ra, một số 

đối tượng tham gia BHYT nếu có yêu cầu được lựa chọn nơi đăng ký KCB ban 

đầu, cụ thể như sau: 

1. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi được lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu tại 

Trạm Y tế xã/phường/thị trấn, Trung tâm Y tế huyện/thành phố hoặc Bệnh viện 

đa khoa tỉnh.  

2.Trường hợp Trạm Y tế xã nơi người tham gia BHYT cư trú không đủ điều 

kiện triển khai KCB ban đầu hoặc do các thôn, xóm, cụm dân cư quá xa Trạm Y 

tế xã nhưng lại gần cơ sở y tế khác thì được phép đăng ký KCB ban đầu sang 

Trạm Y tế xã lân cận; Phòng khám đa khoa hoặc Trung tâm Y tế huyện/thành phố 

trên địa bàn. 

3. Đối với người tham gia BHYT là cán bộ thuộc diện Ban Bảo vệ sức khỏe 

tỉnh quản lý hiện tại đang cư trú, công tác tại các huyện được đăng ký KCB ban 

đầu tại Trung tâm Y tế huyện/thành phố trên địa bàn đó hoặc Phòng khám Ban 

bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh. 

4. Đối với người tham gia BHYT là người có công với cách mạng; cán bộ 

thuộc diện Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh quản lý hiện đang cư trú hoặc công tác tại 

địa bàn thành phố Bắc Kạn được quyền lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu tại 

Bệnh viện đa khoa tỉnh hoặc Phòng khám Ban bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh. 

5. Đối với người tham gia BHYT là cán bộ hưu, người cao tuổi (từ 80 tuổi trở 

lên) hiện đang cư trú trên địa bàn thành phố Bắc Kạn; cán bộ công chức, viên chức 

đang công tác tại các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể cấp tỉnh (trừ các đối tượng cụ thể đã 
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được quy định chi tiết tại văn bản này) được lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu tại 

một trong các cơ sở KCB sau: Bệnh viện đa khoa tỉnh; Trung tâm Y tế thành phố 

Bắc Kạn; Phòng khám Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh hoặc Phòng 

khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn. 

6. Đối tượng tham gia BHYT cư trú hoặc công tác tại các cơ quan, đơn vị 

đóng trên địa bàn thuộc 02 phường: Nguyễn Thị Minh Khai, Huyền Tụng  được 

lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại Trạm Y tế phường đó hoặc Bệnh viện đa khoa 

tỉnh Bắc Kạn hay Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Bắc Kạn. 

7. Đối với người tham gia BHYT thuộc các xã/phường/thị trấn có tên sau: 

phường Đức Xuân (TP. Bắc Kạn), thị trấn Bằng Lũng (H. Chợ Đồn), thị trấn Chợ 

Rã (H. Ba Bể), thị trấn Yến Lạc (H. Na Rì), xã Vân Tùng (H. Ngân Sơn), xã  Bộc 

Bố (H. Pác Nặm) được lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu tại các Trạm Y tế lân 

cận hoặc Trung tâm Y tế huyện/thành phố trên địa bàn. 

8. Đối tượng thuộc lực lượng Quân đội hiện đang công tác tại địa bàn tỉnh, 

thành phố Bắc Kạn được quyền lựa chọn nơi đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện 

đa khoa tỉnh hoặc Trung tâm Y tế các huyện/thành phố nơi đơn vị đóng quân. 

9. Đối với lực lượng Công an đang công tác tại các phòng thuộc Công an 

tỉnh, Công an thành phố Bắc Kạn được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban 

đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Kạn, Bệnh xá Công an tỉnh hoặc Trung tâm Y 

tế thành phố Bắc Kạn. Riêng đối với lực lượng Công an đang công tác tại các 

huyện được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trạm Y tế xã hoặc 

Trung tâm Y tế huyện nơi đóng quân. 

10. Một số đối tượng và cụm dân cư được lựa chọn nơi đăng ký KCB ban 

đầu về cơ sở y tế lân cận cụ thể: 

10.1. Đối tượng và cụm dân cư huyện Bạch Thông  

- Nhân dân các thôn: Nà Cáy thuộc xã Cao Sơn đăng ký khám chữa bệnh 

ban đầu tại Trạm Y tế xã Mỹ Thanh huyện Bạch Thông; 

- Nhân dân các thôn: Đèo Giàng, Nà Món, Khuổi Chàm, Khuổi Chả, thuộc 

xã Phương Linh và thôn Khuổi Sla, Nà Phát xã Tân Tú được lựa chọn đăng ký 

KCB ban đầu tại Trạm Y tế xã đó hoặc tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông. 

10.2. Đối tượng và cụm dân cư huyện Ngân Sơn  

- Nhân dân các thôn: Bằng Lãng, Thuận Hưng, Ma Nòn, Nà Pò, Khuổi 

Khương thuộc xã Thượng Quan huyện Ngân Sơn chuyển nơi đăng ký KCB ban 

đầu về Trung tâm Y tế huyện Ngân Sơn; 

- Nhân dân các thôn: Pù Pjót, Slam Coóc thuộc xã Thượng Quan huyện Ngân 

Sơn chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu về Trạm Y tế xã Văn Vũ, huyện Na Rì. 

10.3 Đối tượng và cụm dân cư thành phố Bắc Kạn  

Nhân dân các thôn, tổ: Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, Tổ 4, Tổ 5, Tổ 6, Tổ 7, Tổ 8, Tổ 9, 

Tổ 10, Tổ 11A, Tổ 11B, Tổ 11C thuộc Phường Sông Cầu; các Tổ 1, Tổ 2, Tổ 3, 

Tổ 4, Tổ 5, Tổ 6, Tổ 7, Tổ 8A, Tổ 8B  thuộc Phường Phùng Chí Kiên; Tổ 1 thuộc 
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phường Xuất Hoá; các Thôn Nam Đội Thân, Nà Nàng, Thôm Luông, Khuổi 

Cuồng thuộc xã Nông Thượng được lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại Trạm Y 

tế xã/phường đó hoặc Phòng khám đa khoa Việt Pháp hay Trung tâm Y tế thành 

phố Bắc Kạn. 

10.4. Đối với các đối tượng thuộc Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Bắc 

Bắc Kạn được lựa chọn nới đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện đa 

khoa tỉnh Bắc Kạn. 

Trên đây là Hướng dẫn đăng ký khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 

năm 2021, đề nghị các Sở, Ban, ngành và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn phối 

hợp triển khai, thực hiện để đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng tham gia 

BHYT. Trong quá trình triển khai nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản hồi 

bằng văn bản về Sở Y tế Bắc Kạn để phối hợp tháo gỡ kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tư:            
- Như kính gửi;        

- BGĐ Sở Y tế; 

- BVĐK tỉnh;                                                                               

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- TTYT các huyện, thành phố; 

Gửi bản giấy: 

- Ban BV CSSKCB tỉnh; 

- BHXH tỉnh (p/h); 

- BHXH các huyện/thành phố (p/h);  

- Phòng khám đa khoa Việt Pháp;    

- Lưu VT,  KHTC. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vi Duy Tuyến 
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