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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày24 tháng 12 năm 2018

V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2019

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội
(BHXH) Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm
thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN);
quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của
BHXH Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số BHXH. Theo đó, trong
năm 2018 BHXH tỉnh Khánh Hòa đã thực hiện cấp, đổi toàn bộ thẻ BHYT theo mã số
BHXH (mẫu mới) cho các đối tượng người tham gia BHYT trong toàn tỉnh; do vậy
năm 2019, BHXH tỉnh Khánh Hòa chỉ thực hiện gia hạn trong phần mềm quản lý mà
không thực hiện in lại thẻ BHYT cho các đối tượng đang tham gia BHYT. Để tạo
thuận lợi, yên tâm cho các đối tượng người tham gia BHYT, đề nghị các đơn vị sử dụng
lao động, đơn vị quản lý đối tượng, quan tâm phối hợp thực hiện một số nội dung sau:
1. Thông báo cho các đối tượng tham gia, người lao động được biết, năm 2019
cơ quan BHXH không thực hiện in lại thẻ BHYT mà tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã
cấp để đi khám bệnh, chữa bệnh bình thường theo quy định.
2. BHXH tỉnh Khánh Hòa chỉ thực hiện cấp thẻ BHYT cho các trường hợp mới
phát sinh tham gia, thẻ BHYT thay đổi thông tin, thẻ BHYT bị mất, hỏng theo quy
định.
3. Giao Văn phòng đăng tải các nội dung văn bản trên Báo Khánh Hòa để các
đối tượng, nhân dân biết thực hiện.
Rất mong các cơ quan, đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện, trong quá trình thực
hiện nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ BHXH tỉnh (phòng Quản lý thu, điện thoại
0258.3824776; phòng Cấp sổ thẻ, điện thoại 0258.3810019) để được hướng dẫn giải
quyết./.
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