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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:           /BHXH-GĐBHYT Bình Dương, ngày      tháng   11  năm 2020
      Vv thông báo các cơ sở KCB BHYT 
      nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2021
đối với thẻ BHYT tỉnh Bình Dương phát hành.

          Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/06/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày14/11/2008 và các văn bản hướng 
dẫn triển khai Luật;

Căn cứ Công văn số 2704/SYT-NV của Sở Y tế tỉnh Bình Dương ngày 
16/11/2020 về việc đăng ký KCB ban đầu; danh sách các cơ sở đủ điều kiện đăng 
ký KCB ban đầu năm 2021; Sau khi thống nhất với Sở Y tế tỉnh Bình Dương về các 
đối tượng đăng ký KCB ban đầu năm 2021 tại các cơ sở KCB BHYT, Bảo hiểm xã 
hội tỉnh Bình Dương thông báo danh sách các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Bình 
Dương có ký hợp đồng KCB BHYT, nhận đăng ký KCB ban đầu năm 2021 (Danh 
sách kèm theo), cụ thể như sau:

1.1 Mọi người tham gia BHYT được quyền đăng ký KCB ban đầu tại một 
trong các cơ sở KCB không phụ thuộc địa bàn cư trú gồm Trạm y tế xã, phường, 
thị trấn; Phòng khám đa khoa; Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tuyến huyện và tương 
đương (công lập và ngoài công lập).

1.2 Các đối tượng là người có công với cách mạng (mã CC; CK); Trẻ em 
dưới 6 tuổi (TE); Cựu chiến binh (CB); Người tham gia kháng chiến (KC), Cán bộ 
hưu trí (HT); Người 80 tuổi trở lên; Cán bộ, công chức, viên chức khối tỉnh và 
huyện, thị, thành phố; Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; Người nước ngoài lao 
động và học tập trên địa bàn tỉnh Bình Dương: được lựa chọn đăng ký KCB ban 
đầu tại BVĐK tỉnh Bình Dương; Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện Y học 
cổ truyền tỉnh Bình Dương; Bệnh viện Quân y 4- Cục hậu cần Quân đoàn 4 hoặc 
được lựa chọn đăng ký ban đầu tại Điểm 1.1.

1.3 Các đối tượng cán bộ, công chức, viên chức; đối tượng Hộ gia đình có 
hộ khẩu thường trú, tạm trú trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một; Doanh nghiệp 
đóng trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một: được lựa chọn nơi đăng ký KCB ban 
đầu tại Bệnh viện Phục hồi chức năng; Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình 
Dương; Trung tâm chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Bình Dương; Công ty trách 
nhiệm hữu hạn Y Tâm Giao - Bệnh viện Phụ sản Nhi Bình Dương hoặc được lựa 
chọn đăng ký ban đầu tại Điểm 1.1.

1.4 Các đối tượng quy định tại điểm 1.2; Đối tượng Hộ gia đình có hộ khẩu 
thường trú, tạm trú trên địa bàn thị xã Thuận An, thị xã Dĩ An; Người lao động ở 
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các doanh nghiệp đóng trên địa bàn Thuận An, Dĩ An; Sĩ quan, quân nhân chuyên 
nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội đang tại ngũ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp 
và sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an 
nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sĩ quan, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong 
công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; 
học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách  đối với học 
viên ở các trường quân đội, công an được lựa chọn đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh 
viện Quân y 4 – Cục hậu cần Quân đoàn 4.

1.5 Đối tượng là cán bộ trung cao đăng ký KCB ban đầu theo Điều 5 quy 
định kèm theo Quyết định 209-QĐ/TU ngày 22/07/2016 của Tỉnh ủy Bình Dương 
Ban hành “Quy định tiêu chuẩn khám, điều trị cho các bộ trung cao của tỉnh”. Riêng 
đối tượng tại Khoản 1 Điều 5 đăng ký KCB ban đầu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 
Bình Dương.

1.6 Trạm y tế Doanh nghiệp chỉ tiếp nhận thẻ đăng ký KCB ban đầu cho 
người làm việc tại công ty đó.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn 
vị, doanh nghiệp trên địa bài tỉnh Bình Dương biết để phối hợp thực hiện.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC
- Như trên;  
- BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- Sở Y tế (để p/h);
- Sở Tài Chính; Sở Lao động TBXH;
- Liên đoàn lao động tỉnh; 
- Các PGD BHXH tỉnh;
- Các phòng ngiệp vụ;
- BHXH huyện, thị, TP;
- Website BHXH tỉnh Bình Dương; Lê Minh Lý
- Lưu VT, GĐBHYT
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