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THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế

tại cơ sở khám, chữa bệnh trong thời gian dịch bệnh Covid-19

Căn cứ Quyết định số 3576/QĐ-UBND ngày 14/12/2021 của Ủy ban 
nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng về việc điều chỉnh khoản 2, Điều 2 Quyết định 
số 3447/QĐ-UBND ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1286/UBND-VP ngày 02/12/2021 của UBND huyện 
Châu Thành về việc chỉnh lại vị trí làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành;

Căn cứ Thông báo số 63/TB-TTYT ngày 31/12/2021 của Trung tâm Y tế 
huyện Châu Thành về việc tiếp nhận lại bệnh nhân đến khám và điều trị ngoại 
trú tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành. 

 Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Sóc Trăng thông báo thời gian cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) hoạt động lại như sau:

- Tên cơ sở KCB: Trung tâm Y tế huyện Châu Thành.
- Địa chỉ: Tại Trung tâm Y tế (cũ), Quốc lộ 1, ấp Xây Đá, thị trấn Châu 

Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Sóc Trăng (do cơ sở mới đã được chuyển đổi 
công năng toàn bộ sang điều trị Covid-19 theo Quyết định số 3447/QĐ-UBND 
ngày 03/12/2021 của UBND tỉnh Sóc Trăng). 

- Mã KCB: 94199.
- Hình thức tiếp nhận: Khám và điều trị ngoại trú.
- Thời gian hoạt động lại: Từ ngày 03/01/2022.
Để đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi KCB, BHXH 

tỉnh Sóc Trăng trân trọng thông báo đến các đơn vị có liên quan được biết và 
phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam (Ban THCS BHYT);
- UBND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Các đơn vị sử dụng lđ; ĐLThu BHYT;
- Các cơ sở KCB BHYT;
- GĐ và các PGĐ BHXH tỉnh;
- BHXH huyện, thị xã;
- VP, các phòng nghiệp vụ;
- Website BHXH tỉnh ST;
- Lưu: VT, GĐBHYT.

                            KT.GIÁM ĐỐC
                          PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng Các
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