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Số: 3131/BHXH-CST 
“V/v thực hiện in thẻ BHYT theo mã số 
BHHX và lập danh sách cấp thẻ 2018.” 

Hà Nội, ngày 13  tháng 11 năm 2017 

 

Kính gửi:  

- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã; 

- Trưởng các phòng nghiệp vụ. 

 

Thực hiện Công văn số 4955/BHXH-CSYT ngày 06/11/2017 của Bảo hiểm xã hội 

Việt Nam về việc tổ in, đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH và lập danh sách cấp thẻ năm 2018. 

Để thống nhất thực hiện trên địa bàn thành phố, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng 

dẫn Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận, huyện, thị xã (gọi chung là BHXH huyện) thực hiện một 

số nội dung sau: 

1. Đối với các đối tượng đã cấp thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến 31/12/2017: Trường 

hợp đã được đồng bộ, thực hiện cấp thẻ BHYT theo mã số BHXH (có giá trị sử dụng đến 

31/12/2018 trong phần mềm TST) cho đối tượng. Trường hợp chưa được đồng bộ, thực 

hiện in mẫu MS1 và TK1-TS chuyển đơn vị sử dụng lao động và người lao động để bổ sung 

thông tin để đồng bộ tiếp và in đổi thẻ BHYT cho đối tượng. Thời gian thực hiện chậm nhất 

đến 31/12/2017 hoàn thành. 

2. Các trường hợp đã cấp, đổi thẻ theo mã số BHXH quy định tại công văn 

3340/BHXH-ST ngày 08/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì không phải cấp thẻ BHYT 

năm 2018. 

3. Đối với đối tượng cho Ủy ban nhân dân xã, các cơ sở nuôi dưỡng; Phòng lao động 

Thương binh Xã hội quản lý; BHXH huyện tiếp tục phối hợp với Phòng Lao động Thương 

binh Xã hội và đơn vị thực hiện đồng bộ dữ liệu theo công văn 3799/BHXH-BT ngày 

28/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và quy trình cấp thẻ BHYT theo đúng hướng dẫn 

liên ngành số 3211/LN: LĐTBXH – BHXH ngày 05/12/2016 của Sở Lao động Thương binh 

và Xã hội, Bảo hiểm xã hội thành phố. 

4. Các nội dung khác, yêu cầu BHXH huyện nghiêm túc thực hiện theo đúng công văn 

4955/BHXH-CSYT ngày 06/11/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

Yêu cầu Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 



hiện nếu có vướng mắc, phản ảnh về BHXH thành phố Hà Nội (Phòng Thu, Cấp Sổ Thẻ) để 

được hướng dẫn, giải quyết./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BHXH VN (để b/c); 

- Giám đốc; 

- Lưu: VT, CST (03b) 

 

 

 

 




