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THƯ NGỎ 

Tham gia chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) là đảm 

bảo an sinh xã hội đối với nhân dân, góp phần ổn định cuộc sống của người dân lúc 

ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, khi nghỉ hưu và đi 

khám bệnh, chữa bệnh (KCB). Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân để đưa 

ứng dụng Công nghệ thông tin trong quản lý BHXH, BHYT theo yêu cầu của Chính 

phủ và Quốc hội đề ra, ngành BHXH đang triển khai việc thu thập thông tin người 

tham gia BHXH, BHYT, thực hiện việc cấp mã số BHXH cho người tham gia trên 

phạm vi cả nước. 

Việc bổ sung hoàn thiện thông tin để cấp mã số BHXH lần này có ý nghĩa quan 

trọng trong việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu tham gia đóng, hưởng chế độ cho người 

tham gia BHXH, BHYT và giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho 

người tham gia khi giải quyết chế độ BHXH và KCB BHYT. Hiện nay, còn một số 

người tham gia kê khai “Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT” (Tờ 

khai) chưa đầy đủ theo quy định của Luật BHXH, Luật BHYT nên chưa cấp được mã 

số BHXH. Để hoàn thiện thông tin còn thiếu, cơ quan BHXH rất mong nhận được sự 

hỗ trợ của đơn vị và người tham gia bổ sung đầy đủ, chính xác thông tin vào Tờ khai. 

Việc sử dụng mã số BHXH là duy nhất, không thay đổi trong suốt quá trình 

tham gia, đóng và hưởng BHXH, BHYT và là 10 ký tự cuối của thẻ BHYT. Người 

tham gia chỉ cần khai báo mã số BHXH của mình khi tiếp tục đăng ký tham gia 

BHXH, BHYT, kiểm tra quá trình tham gia và biết quyền lợi giải quyết chế độ 

BHXH, BHYT. Ví dụ: mã thẻ BHYT được cấp mới theo mã số BHXH là DT-1-01-

0118000001 thì chỉ cần nhớ và báo mã số 0118000001 cho cơ quan BHXH khi làm 

các thủ tục.  

Mọi khó khăn, thắc mắc xin liên hệ với Trung tâm hỗ trợ khách hàng của 

BHXH Việt Nam (tổng đài: 1900636703); hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH, 

bưu điện văn hóa xã, Ủy ban Nhân dân xã, đơn vị, đại lý thu nơi tham gia BHXH, 

BHYT, cơ sở KCB BHYT để được giải đáp. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 

 


