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CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc 1p — Tkr do — Hanh phüc

Si:,U3 /BHXH-CST

Gia Lai, ngày.2,'rtháng 01 näm 2018

V/v tiêp nhn KCB di vâi ngixai tham gia d
thr9'c cp the BHYT tai xà Ha Ra, huyn Mang Yang

KInh giri:
- Bào him xä hi cac tinh, thành ph6 trirc thuc Trung i.rong;
- Các Co sà khám, chtra bnh BHYT trên dja bàn tinh Gia Lai.
Thrc hin c.p the bào him y t (BHYT) theo Quyt djnh s 595/QD-BHXH ngày
14/4/20 17 cüa Bào hiêm xã hi (BHXH) Vit Nam, BHXH tinh Gia Lai dä thirc hin
in và c.p di the BHYT theo ma s BHXH cho ngu1i tham gia trên dja bàn tinh.
Tuy nhiên qua qua trInh c.p the BHYT di vi nguñ tham gia ti xä Ha Ra, huyn
Mang Yangtinh Gia Lai. BHXH tinh Gia Lai dA c.p dung dja chi là ma s các don vj
hành chinh Vit Nam quy djnh t.i Quyt djnh s 1 24/2004/QD-TTg (ma 23800) nhung
do con d.0 UBND xã và CMND cüa ngi.thi tham gia vn là dja chi cü H'ra. D dam bào
quyn li cüa ngithi tham gia BHYT, BHXH tinh Gia Lai kInh d nghj BHXH các tinh,
thành ph trrc thuc Trung uong thông báo cho các co so KCB trên dja bàn; các Co sO
KCB BHYT trên dja bàn tinh Gia Lai khi tip nhn nguOi tham gia BHYT dn KCB
cüa xa Ha Ra huyn Mang Yang tinh Gia Lai có dja chi ghi trên CMND là H'ra huyn
Mang Yang tinh Gia Lai thI tip nhn và giâi quy& huOng BHYT theo dung quy djnh.
BI-IXH tinh Gia Lai mong nhn duçic sir phi hgp cüa BHXH các tinh, thânh ph
trrc thuc Trung uong và các Co sO KCB BHYT.
No'i n/i (in:
- Nhu trên;
- TTr HDND tinh (d báo cáo);
- Si Y th tinh Gia Lai (phi hçip);
- Huyn Ciy, HDND, UBND, huyn MangYang (d bitt);
- Giám dé.c BHXH tinh (d báo cáo);
- Các PGD BHXH tinh (d báo cáo);
- Các phông thuOc BHXH tinh;

- BHXH các huyn, TX, TP;
- Website BHXH tinh;
- Liiu: VT, CST.
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