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  QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh  

bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 
 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ CAO BẰNG 

 

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 được sửa đổi, bổ 

sung một số điều theo Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của 

Luật bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 40/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 01 năm 2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu 

và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều 

của Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo 

hiểm y tế; 

Căn cứ Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 

chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; 

Căn cứ Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Cao Bằng sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ban hành kèm theo Quyết định số 

33/2018/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ thuộc Sở Y t và sau khi thống 

nhất với Bảo hiểm xã hội tỉnh tại cuộc họp ngày 27 tháng 10 năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định đăng ký khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng (có Quy định kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này thay thế các quyết định sau đây do Sở Y tế Cao 

Bằng ban hành: Quyết định số 794/QĐ-SYT ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc 
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ban hành quy định chuyển tuyến điều trị và đối tượng, số lượng đăng ký khám, 

chữa bệnh ban đầu và quy định về đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng, Quyết định số 795/QĐ-SYT ngày 28 tháng 3 năm 2016 về việc phê 

duyệt danh sách các trạm y tế xã, phường và Phòng khám đa khoa khu vực Canh 

Tân được chuyển người bệnh lên các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh 

trực thuộc Sở Y tế; Quyết định số 3414/QĐ-SYT ngày 09 tháng 12 năm 2016 về 

việc sửa đổi khoản 2 Điều 5 Quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm 

y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn 

tỉnh Cao Bằng được ban hành kèm theo Quyết định số 794/QĐ-SYT ngày 28 

tháng 3 năm 2016 của Sở Y tế Cao Bằng và Quyết định số 5125/QĐ-SYT ngày 

28 tháng 12 năm 2017 về việc sửa đổi Điều 5 Quy định đăng ký khám bệnh, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo 

hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được ban hành kèm theo Quyết định số 

794/QĐ-SYT ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Sở Y tế. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở Y tế, Trưởng phòng Nghiệp vụ, Trưởng 

phòng Kế hoạch - Tài chính, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Cao Bằng chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 
- UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Giám đốc Sở Y tế; 
- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Cao Bằng; 

- Phòng khám đa khoa Hồng Đức; 

- PKĐK khu vực: Bản Ngà, Phja Đén; 

- Các trạm y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

GIÁM ĐỐC 

      
Nông Tuấn Phong 
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UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

QUY ĐỊNH 

Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-SYT  

ngày     /12/2021 của Sở Y tế Cao Bằng)  

 

 

Điều 1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã và 

tương đương 

Trạm y tế xã, phường, thị trấn. 

Điều 2. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến huyện 

và tương đương 

1. Bệnh viện đa khoa các huyện: Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hà Quảng. 

2. Trung tâm y tế các huyện, Thành phố. 

3. Bệnh viện Tĩnh Túc. 

4. Bệnh viện đa khoa Hà Nội - Cao Bằng. 

5. Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật. 

6. Phòng khám đa khoa Hồng Đức. 

7. Bệnh xá Công an tỉnh Cao Bằng. 

8. Phòng khám bệnh đa khoa khu vực: Bản Ngà, Phja Đén.  

Điều 3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh và 

tương đương 

1. Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng.  

2. Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng.   

Điều 4. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến xã, tuyến huyện 

Người tham gia bảo hiểm y tế được quyền đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế ban đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định 

tại Điều 1 và Điều 2 Quy định này không phân biệt địa giới hành chính, phù hợp 

với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh. 

Điều 5. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu tuyến tỉnh 
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Người tham gia bảo hiểm y tế được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban 

đầu tại một trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh quy định tại Điều 3 Quy định 

này trong các trường hợp sau đây: 

1. Người tham gia bảo hiểm y tế làm việc trong các cơ quan, tổ chức đoàn 

thể cấp tỉnh; người tham gia bảo hiểm y tế làm việc trong các cơ quan trực thuộc 

Trung ương đóng trên địa bàn Thành phố Cao Bằng, người tham gia bảo hiểm y 

tế làm việc tại các doanh nghiệp Trung ương, các doanh nghiệp tỉnh tại địa bàn 

Thành phố Cao Bằng. 

2. Người thuộc diện được quản lý, bảo vệ sức khỏe bởi Ban Bảo vệ chăm 

sóc sức khoẻ cán bộ tỉnh Cao Bằng; 

3. Người có công với cách mạng, người từ đủ 80 tuổi trở lên (đối với 

Thành phố Cao Bằng: người từ 75 tuổi trở lên thường trú, tạm trú có thời hạn tại 

các phường, xã của Thành phố Cao Bằng). 

4. Trẻ em dưới 6 tuổi. 

5. Người thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc công tác, làm việc trên địa 

bàn các phường, xã của Thành phố Cao Bằng có nguyện vọng được đăng ký 

khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng. 

Điều 6. Xác định số lượng thẻ bảo hiểm y tế mà cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh có khả năng tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng thông báo số lượng thẻ bảo hiểm y tế mà 

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Quy 

định này có khả năng tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu sau khi 

thống nhất với Sở Y tế. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại Điều 1, Điều 

2 và Điều 3 có trách nhiệm phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc xác 

định số lượng thẻ bảo hiểm y tế mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có khả năng 

tiếp nhận đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. 

Điều 7. Chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

Việc chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được thực hiện 

quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các thông tư của Bộ 

Y tế: Thông tư số 14/2014/TT-BYT, Thông tư số 40/2015/TT-BYT; Thông tư 

số 30/2020/TT-BYT và các văn bản hướng dẫn có liên quan. 

Ngoài ra các trường hợp sau được coi là đúng tuyến: 

1. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã nằm trong danh sách do Sở Y tế phê duyệt 

được chuyển tuyến trực tiếp người bệnh đến Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện 

Y học cổ truyền hoặc những bệnh hoặc những phẫu thuật có tên tại Khoản 6 

điều này được chuyển thẳng từ tuyến xã, Phòng khám đa khoa khu vực đến 

Bệnh viện đa khoa tỉnh. 
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(Danh sách các trạm y tế xã được chuyển tuyến trực tiếp người bệnh đến 

Bệnh viện đa khoa tỉnh tại Phụ lục I và chuyển tuyến đến Bệnh viện Y học cổ 

truyền tại Phụ lục II kèm theo) 

2. Người có thẻ bảo hiểm y tế được cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có tên tại 

điều 2 chuyển tuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Y học cổ truyền.  

3. Trường hợp cấp cứu: 

a) Người tham gia bảo hiểm y tế trong tình trạng cấp cứu được cấp cứu tại 

bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào. Bác sĩ hoặc nhân viên y tế tiếp nhận 

người bệnh đánh giá, xác định tình trạng cấp cứu đối với người bệnh, ghi vào hồ 

sơ, bệnh án và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

b) Sau giai đoạn điều trị cấp cứu, người bệnh được chuyển vào điều trị nội 

trú tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi đã tiếp nhận cấp cứu người bệnh hoặc 

được chuyển đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khác để tiếp tục điều trị theo yêu 

cầu chuyên môn hoặc được chuyển về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban 

đầu sau khi đã điều trị ổn định. 

4. Trường hợp người bệnh được chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh có 

bệnh khác kèm theo, bệnh được phát hiện hoặc phát sinh ngoài bệnh đã ghi trên 

giấy chuyển tuyến, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nơi tiếp nhận người bệnh thực 

hiện việc khám bệnh, chữa bệnh đối với các bệnh đó trong phạm vi chuyên môn. 

5. Trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế có giấy tờ chứng minh đang 

ở tại địa phương khác trong thời gian đi công tác, làm việc lưu động, học tập 

trung theo các hình thức đào tạo, chương trình đào tạo, tạm trú được khám bệnh, 

chữa bệnh ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cùng tuyến hoặc tương 

đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi trên thẻ bảo hiểm y 

tế theo quy định tại khoản 7 Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm lưu bản chụp giấy tờ quy định 

tại điểm này trong hồ sơ bệnh án điều trị của người bệnh đó. 

6. Người có thẻ bảo hiểm y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, Phòng khám bệnh đa khoa khu vực mắc 

các bệnh có tên sau được chuyển lên Bệnh viện đa khoa tỉnh: 

- Người bệnh chạy thận nhân tạo.  

- Người bệnh đang điều trị bằng hóa chất ung thư hoặc đã có chẩn đoán 

xác định bị ung thư. 

- Người bệnh bị bệnh tâm thần phân liệt, bệnh động kinh. 

- Người mắc bệnh lao, lao kháng thuốc, nghi mắc lao, lao tiềm ẩn. 

- Người có chỉ định thay thủy tinh thể nhân tạo bằng phẫu thuật phaco. 

Điều 8. Khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với các cơ sở y tế y tế 

ngoài công lập 
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Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định 

tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ, các thông tư của Bộ Y tế: 

Thông tư 40/2015/TT-BYT, Thông tư số 09/2019/TT-BYT, Thông tư số 

30/2020/TT-BYT và các văn bản có liên quan. 

Điều 9. Điều khoản tham chiếu 

Trường hợp các văn bản được dẫn chiếu trong Quy định này được thay 

thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã được thay thế hoặc văn 

bản đã được sửa đổi, bổ sung. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện Quy định này, nếu có khó khăn vướng 

mắc đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh bằng văn bản về Sở Y tế để 

tổng hợp, nghiên cứu, thống nhất với Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng cùng xem 

xét, giải quyết./. 

 

 

 

 

 

 



UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

PHỤ LỤC I 

Danh sách các trạm y tế xã, phường được chuyển người bệnh  

từ trạm y tế xã, phường lên Bệnh viện đa khoa tỉnh Cao Bằng 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT  

ngày    /12/2021 của Sở Y tế Cao Bằng) 

 

 

STT Tên trạm y tế xã, phường Ghi chú 

1 Trạm Y tế phường Tân Giang Thành phố Cao Bằng 

2 Trạm Y tế phường Duyệt Trung Thành phố Cao Bằng 

3 Trạm Y tế xã Chu Trinh Thành phố Cao Bằng 

4 Trạm Y tế xã Quang Trọng Huyện Thạch An 

5 Trạm Y tế xã Canh Tân Huyện Thạch An 

6 Trạm Y tế xã Minh Khai Huyện Thạch An 

7 Trạm Y tế xã Đức Thông Huyện Thạch An 

8 Trạm Y tế xã Kim Đồng Huyện Thạch An 

9 Trạm Y tế xã Hồng Nam Huyện Hòa An 

10 Trạm Y tế xã Hà Trì Huyện Hòa An 

11 Trạm Y tế xã Lê Chung Huyện Hòa An 

12 Trạm Y tế xã Quang Trung Huyện Hòa An 

13 Trạm Y tế xã Nguyễn Huệ  Huyện Hòa An 

14 Trạm  Y tế xã Minh Tâm  Huyện Nguyên Bình 

15 Trạm Y tế xã Bạch Đằng Huyện Nguyên Bình 

16 Trạm Y tế xã Thịnh Vượng Huyện Nguyên Bình 

17 Trạm Y tế xã Hoa Thám Huyện Nguyên Bình 

18 Trạm Y tế xã Quốc Toản Huyện Quảng Hòa 



UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC II 

Danh sách các trạm y tế xã, phường được chuyển người bệnh  

từ trạm y tế xã, phường lên Bệnh viện Y học cổ truyền Cao Bằng 
(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-SYT  

ngày    /12/2021 của Sở Y tế Cao Bằng) 

 

 

STT Tên trạm y tế xã, phường Ghi chú 

1.  Trạm Y tế phường Tân Giang Thành phố Cao Bằng 

2.  Trạm Y tế phường Duyệt Trung Thành phố Cao Bằng 

3.  Trạm Y tế phường Hợp Giang Thành phố Cao Bằng 

4.  Trạm Y tế phường Hòa Chung Thành phố Cao Bằng 

5.  Trạm Y tế xã Chu Trinh Thành phố Cao Bằng 

6.  Trạm Y tế xã Quang Trọng Huyện Thạch An 

7.  Trạm Y tế xã Canh Tân Huyện Thạch An 

8.  Trạm Y tế xã Minh Khai Huyện Thạch An 

9.  Trạm Y tế xã Đức Thông Huyện Thạch An 

10.  Trạm Y tế xã Kim Đồng Huyện Thạch An 

11.  Trạm Y tế xã Hồng Nam Huyện Hòa An 

12.  Trạm Y tế xã Hà Trì Huyện Hòa An 

13.  Trạm Y tế xã Lê Chung Huyện Hòa An 

14.  Trạm Y tế xã Quang Trung Huyện Hòa An 

15.  Trạm Y tế xã Nguyễn Huệ  Huyện Hòa An 

16.  Trạm  Y tế xã Minh Tâm  Huyện Nguyên Bình 

17.  Trạm Y tế xã Bạch Đằng Huyện Nguyên Bình 

18.  Trạm Y tế xã Thịnh Vượng Huyện Nguyên Bình 

19.  Trạm Y tế xã Hoa Thám Huyện Nguyên Bình 

20.  Trạm Y tế xã Quốc Toản Huyện Quảng Hòa 
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