
 

 

 

 

 

UBND TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:           /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Trả lời phản ánh từ số điện thoại 0913.693.716 

về quy trình khám bệnh tại Bệnh viện Y học cổ truyền  

trên hệ thống Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh 

 

Ngày 26/5/2021, Sở Y tế nhận được thông tin phản ánh từ số điện thoại 

0913.693.716 trên hệ thống Đường dây nóng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với nội 

dung như sau:  

“Người dân gọi lên phản ánh sự việc khám BHYT ở Bệnh viện Bà Rịa. 

Người dân mua BHYT tại Bệnh viện Bà Rịa mã thẻ GD4777721550782, tên là 

Hoàng Quốc Việt, ngày sinh 10/9/1955. Người dân trước giờ vẫn khám bệnh ở 

Khoa Y học cổ truyền, hôm nay người dân đến khám thì nhân viên Y tế không 

chấp nhận cho người dân khám, mà yêu cầu giấy chuyển viện từ trung tâm Y tế. 

Người dân thắc mắc và không hiểu lý do từ chối trên. Kính mong cơ quan chức 

năng xem xét và xử lý giúp”.  

Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Bệnh viện Y học cổ truyền đã tiến 

hành xác minh tìm hiểu sự việc và báo cáo như sau:  

I. Kết quả xác minh: 

- Người phản ánh từ số điện thoại 0913.693.716 là ông Hoàng Quốc Việt, 

có mã thẻ BHYT là GD4777721550782.  

- Ngày 18/5/2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh có Công văn số 797/BHXH-

GĐBHYT về việc phối hợp trong giai đoạn cơ quan BHXH cấp lại thẻ BHYT 

đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) cho mã thẻ “GD” từ bệnh viện tuyến 

tỉnh sang bệnh viện tuyến huyện. Theo đó, từ ngày ngày 24/5/2021 đến 

28/5/2021 BHXH Tỉnh thực hiện đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu (cấp lại 

thẻ BHYT mới) đối với thẻ có mã “GD” đăng ký ban đầu tại Bệnh viện Bà Rịa, 

Bệnh viện Vũng Tàu (Bệnh viện Lê Lợi trước đây) sang các cơ sở y tế tuyến 

huyện và tương đương (TTYT Vũng Tàu, TTYT Bà Rịa, các phòng khám đa 

khoa…), .... Trường hợp người tham gia BHYT đi KCB xuất trình thẻ BHYT cũ, 

nếu tra cứu thông tin về dữ liệu thẻ BHYT trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ 

thống thông tin giám định BHYT (http://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn), báo thẻ 

BHYT hợp lệ và đã được cấp thẻ BHYT mới thì tiếp nhận thanh toán chi phí 

KCB ngay trong đợt KCB đó theo thẻ BHYT mới, đồng thời hướng dẫn người 

bệnh phải sử dụng thẻ BHYT mới khi đi KCB lần sau 

- Theo bản tường trình của Y sĩ Trịnh Thị Mỹ Hiền:  
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+ Ngày 26/5/2021, ông Việt đến lấy số khám bệnh tại quầy đăng ký khám 

bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền. Ys Hiền tiếp nhận và kiểm tra mã thẻ, trên thẻ 

của Ông vẫn còn hiển thị thông tin đăng ký khám chữa bệnh tại Bệnh viện Bà 

Rịa, nhưng khi kiểm tra trên Cổng tiếp nhận dữ liệu của Hệ thống thông tin giám 

định BHYT thì mã thẻ BHYT số GD4777721550782 của ông Việt đã được 

chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại Trung tâm Y tế (TTYT) 

TP. Bà Rịa. 

+ Ys Hiền đã tư vấn cho ông Việt các phương án để KCB: Trở về TTYT 

xin giấy chuyển viện để khám tại Bệnh viện hoặc lần khám này đăng ký khám 

dịch vụ để khỏi đi lại nhiều lần hoặc khám bệnh tại khoa Đông Y của Trung tâm 

Y tế TP.Bà Rịa. 

+ Ys Hiền có hỏi người bệnh (02 lần), Bác có nghe rõ không, nghe kịp 

không? ông Việt trả lời: “Tôi hiểu rồi nhưng sao chuyển thẻ của Tôi về TTYT”. 

- Do Ông chưa hiểu thông tin thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu 

đối với thẻ có mã “GD” và Ông bức xúc việc thay đổi này nên Ông phản ánh lên 

Đường dây nóng. 

II. Kết luận: 

Qua thông tin phản ánh và kết quả xác minh, Bệnh viện Y học cổ truyền 

nhận thấy: 

- Căn cứ Công văn số 797/BHXH-GĐBHYT ngày 18/5/2021 của Bảo hiểm 

xã hội Tỉnh nên Bệnh viện Y học cổ truyền không tiếp nhận khám chữa bệnh 

BHYT đối với thẻ có mã “GD” là phù hợp. 

- Bệnh viện xin tiếp thu phản ánh của người dân. 

- Sau khi nhận được thông tin phản ánh, Giám đốc bệnh viện chỉ đạo: 

+ Các khoa họp rút kinh nghiệm trong việc công khai, tư vấn, tuyên truyền 

cho người bệnh về việc thay đổi nơi đăng ký KCB BHYT ban đầu đối với thẻ có 

mã “GD” để người bệnh hiểu rõ. 

+ Phối hợp với BHXH tỉnh, tăng cường biện pháp tuyên truyền cho người 

dân có thẻ BHYT nêu trên. 

Sở Y tế thông báo đến người dân được biết./. 

 
Nơi nhận: 

- Tỉnh ủy, UBND tỉnh (báo cáo); 

- ĐDN BRVT (đăng tải); 

- Bộ phận CNTT Sở (//); 

- Các đơn vị KCB (th/h); 

- Phòng NV SYT (để biết); 

- Lưu: VT, Ttra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 
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