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TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      Số:        /TB-ĐHXDMT                  Vĩnh Long, ngày 12 tháng 02 năm 2014 

 

THÔNG BÁO 

Căn cứ công văn số 47/BHXH ngày 07/2/2014 của BHXH Vĩnh Long về 

việc chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu BHYT; 

Thực hiện thông tư số 10/2009/TT-BYT ngày 14 tháng 08 năm 2009 của Bộ 

Y tế về việc đăng ký khám chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh 

bảo hiểm y tế; 

Ban Giám Hiệu trường thông báo việc chuyển đổi nơi đăng ký khám chữa 

bệnh ban đầu bảo hiểm y tế như sau: 

1. Tất cả học sinh, sinh viên trường Đại học xây dựng Miền Tây có thẻ 

BHYT còn giá trị sử dụng đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Bệnh viện Y 

dược cổ truyền Thành phố Vĩnh Long chuyển nơi đăng ký khám chữa bệnh ban 

đầu về Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vĩnh Long, trừ các đối tượng mắc bệnh mạn 

tính có nhu cầu điều trị bệnh bằng phương pháp y học cổ truyền. 

2. Đề nghị Lớp trưởng các lớp lập danh sách và thu hồi thẻ Bảo hiểm Y tế 

của các bạn trong lớp còn giá trị sử dụng đang đăng ký khám chữa bệnh ban đầu 

tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Thành phố Vĩnh Long gửi về phòng Y tế trường 

để làm thủ tục cấp thẻ bảo hiểm y tế mới. (Liên hệ cô Nguyễn Thị Bích Ngọc – 

Nhân viên Y tế, số điện thoại: 01223551398) 

           * Thời gian: Từ nay đến ngày 28/02/2014./. 

Nhằm đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người có thẻ Bảo hiểm Y tế, 

Nhà trường yêu cầu phòng CTHSSV đôn đốc GVCN nhắc nhở các lớp trưởng và 

sinh viên thực hiện tốt nội dung trên.  

  
           KT. HIỆU TRƯỞNG 

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
Nơi nhận: 

- Phòng CTHSSV; 

- Y tế; 

- GVCN;  

- Lớp trưởng; 

- Lưu. 
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(Đã ký) 


