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Hà Tình, ngày 24 tháng 7 năm 2017

THÔNG BÁO
Vê việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại các bệnh viện tuyến huyện
trên địa bàn tỉnh Nghệ An và hỗ trọ’ mức đóng Bảo hiểm y tế
Thực hiện hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc khám, chữa
bệnh bảo hiểm y tế đi ngoại tỉnh và Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ
mức đóng cho người tham gia Bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh xin
thông báo:
1. v ề khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại các bệnh viện ở Nghệ An:
Ke từ ngày 01/8/2017, người có thẻ bảo hiểm y tế thuộc tỉnh Hà Tĩnh tự
đi khám, chữa bệnh tại các bệnh viện huyện, thành phố, thị xã và các bệnh viện
tư nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An phải tự thanh toán chi phí khám, chữa bệnh
với cơ sở y tế (trừ trường hợp cấp cứu) và mang đầy đủ hóa đơn, chứng từ, các
giấy tờ có liên quan về thanh toán trực tiếp tại Bảo hiểm xã hội tỉnh hoặc Bảo
hiểm xã hội huyện, thành phố, thị xã nơi cư trú.
2. về hỗ trọ’ mức đóng cho ngưòi tham gia Bảo hiếm y tế:
Ke từ ngày 01/8/2017, người cao tuổi từ 70 đến 80 tuổi chưa có thẻ Bảo
hiểm y tế được hồ trợ 100% kinh phí mua thẻ Bảo hiểm y tế. Người thuộc hộ gia
đình làm nông, lâm, ngư và diêm nghiệp có mức sống trung bình ngoài 30% kinh phí
ngân sách Trung ương đóng sẽ được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm 20% kinh phí để
mua thẻ Bảo hiểm y tể./.
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