BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH
KHÁNH HÒA
Số: 1319/BHXH-CST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Khánh Hòa, ngày 08 tháng 08 năm 2021

Vv đảm bảo quyền lợi KCB BHYT
cho người tham gia BHYT; thực hiện
cài đặt, sử dụng VssID thay thế thẻ BHYT giấy.

Kính gửi:
- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
- Các cơ sở Khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (bao gồm
các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn);
- Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng; Các Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH Khánh Hòa.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh trong công tác phòng chống dịch
bệnh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đồng thời đảm bảo tốt nhất mọi quyền lợi về bảo hiểm xã
hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân và doanh nghiệp, BHXH Khánh Hòa
hướng dẫn gia hạn thẻ BHYT; tạm thời không phát hành thẻ BHYT giấy một số nhóm tham
gia BHYT; hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID-BHXH số (VssID) thay thế thẻ BHYT giấy để
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế (KCB BHYT) và giao dịch về BHXH, BHYT theo các nội
dung sau:
I. CĂN CỨ ĐỂ THỰC HIỆN
- Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/04/2017 của BHXH Việt Nam về việc Ban
hành Quy trình thu BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT (QĐ 595/QĐ-BHXH).
- Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của BHXH Việt Nam về việc sửa
đổi, bổ sung một số điều QĐ 595/QĐ-BHXH (QĐ 505/QĐ-BHXH).
- Công văn số 6225/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa về
việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, đăng ký cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID (CV
6225/UBND-KGVX) .
- Các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh: Công điện số 03/CĐ-CTUBND ngày 08/7/2021
về việc triển khai một số giải pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện
nay; Công điện số 05/CĐ-UBND ngày 24/7/2021 về việc bổ sung một số biện pháp cấp bách
trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Công điện số 07/CĐ UBND ngày 19/8/2021 về việc tiếp tục thực hiện một số giải pháp cấp bách về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa trong tình hình mới.
II. CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Đề nghị các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa thực hiện KCB BHYT
cho người dân bằng ứng dụng VssID thay thế cho thẻ BHYT giấy theo đúng chỉ đạo của
UBND tỉnh tại CV 6225/UBND-KGVX.
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2. BHXH các huyện, thị xã, thành phố; Văn phòng và các phòng nghiệp vụ thực hiện
các nội dung sau:
2.1. Đối với các trường hợp gia hạn thẻ BHYT không in thẻ BHYT giấy, chỉ gia hạn giá
trị sử dụng thẻ BHYT trên cơ sở dữ liệu hiện đang quản lý. Trường hợp cấp lại thẻ BHYT do
mất, hỏng, rách yêu cầu cán bộ, viên chức, người lao động (CCVC) chủ động hướng dẫn
người tham gia BHYT cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID để KCB (không in lại thẻ BHYT).
2.2. Thực hiện đúng các quy trình, quy định của BHXH Việt Nam về việc cấp và gia
hạn thẻ BHYT; chủ động hướng dẫn người tham gia BHYT cài đặt thành công để sử dụng
VssID KCB BHYT.
2.3. Tạm thời chưa in thẻ BHYT giấy đối với các trường hợp sau:
- Cấp lại thẻ BHYT khi thay đổi thông tin trên thẻ BHYT: mã quyền lợi hưởng, nơi
đăng ký KCB ban đầu, nhân thân người có thẻ BHYT, …: Thực hiện hồ sơ giao dịch điện tử
trên Cổng dịch vụ công Quốc gia; Cổng dịch vụ Công BHXH Việt Nam. Cơ quan BHXH liên
hệ hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID để KCB BHYT.
- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp: Thực hiện gia hạn thẻ trên hệ thống. Cơ quan
BHXH liên hệ hướng dẫn cài đặt, sử dụng VssID để KCB BHYT.
- Người lao động báo tăng tham gia BHXH, BHYT trong các đơn vị sử dụng lao động
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Khi nhận hồ sơ báo tăng: Trường hợp người lao động đã có mã
số BHXH thì cơ quan BHXH thực hiện gia hạn thẻ, đồng thời liên hệ hướng dẫn người lao
động cài đặt, sử dụng VssID để KCB BHYT. Trường hợp người lao động chưa có mã số
BHXH thì cơ quan BHXH thực hiện cấp mã số mới, thực hiện gia hạn thẻ, đồng thời liên hệ
hướng dẫn người lao động cài đặt, sử dụng VssID để KCB BHYT.
3. Đối với người dân khi đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình khi
gia hạn; đóng tiếp, nhân viên Đại lý thu có trách nhiệm hướng dẫn người dân đăng ký, cài đặt
thành công để sử dụng VssID thay thế cho thẻ BHYT giấy trước khi lập danh sách chuyển cơ
quan BHXH.
III. CÁC TÀI LIỆU, VĂN BẢN HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN VỀ BHXH, BHYT
(Lưu ý: copy link dán vào trình duyệt WEB để xem)
1. Địa chỉ file hướng dẫn giao dịch điện tử; cài đặt VssID:
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9667
2. Địa chỉ file tiếp nhận hồ sơ giấy qua Bưu điện:
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/thong-baomoi.aspx?ItemID=4938&CateID=230
3. Hướng dẫn người dân đóng BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình trong
thời gian phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa:
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9673
https://www.facebook.com/BHXHKhanhHoa/photos/pcb.364867175185133/364862
848518899/
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/content/tintuc/Lists/News/Attachments/4639/
DanhSach%20DaiLyThu%20BHXH%20BHYT%20Tinh%20KhanhHoa%202021.pdf
4. Địa chỉ link liên hệ trực tiếp với CCVC cơ quan BHXH Khánh Hòa:
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Jvq6rt7-yU07LGvyQ9xyr7nTYK2623MQggTiYPW1F4/edit#gid=1753272541
https://www.facebook.com/BHXHKhanhHoa/posts/364169355254915
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/gioithieu/Pages/chuc-nang-nhiem-vu.aspx
Giao Phòng Giám định BHYT và Giám định viên thuộc BHXH các huyện, thị xã,
thành phố chuyển file văn bản này đến các cơ sở KCB BHYT (bao gồm cả các Trạm y tế xã,
phường) trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa qua email; skype; zalo. Đồng thời chuyển bằng văn bản
giấy.
Giao chuyên quản các phòng nghiệp vụ: Quản lý thu; Sổ, thẻ; Chế độ BHXH; Truyền
thông và Phát triển đối tượng chuyển file văn bản này đến các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đơn
vị sử dụng lao động trên địa bàn theo phân cấp quản lý qua email; skype; zalo.
Đồng thời giao ông Trương Quang Huy chuyển đồng loạt file văn bản này đến tất cả
cơ quan, đơn vị, tổ chức qua hệ thống email.
Giao BHXH các huyện, thị xã, thành phố: Chuyển file văn bản này đến các cơ quan,
đơn vị, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn theo phân cấp quản lý qua email; skype;
zalo.
Trân trọng./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Tỉnh ủy Khánh Hòa (để báo cáo);
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Y tế (để phối hợp chỉ đạo);
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và truyền thông;
- Báo Khánh Hòa;
- Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa;
- Trung tâm giới thiệu việc làm (để phối hợp);
- Bưu điện tỉnh Khánh Hòa;
- Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Đại lý thu trên địa bàn tỉnh;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Chính

