
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /BHXH-QLT
V/v hướng dẫn đăng ký khám bệnh, 

chữa bệnh ban đầu năm 2021 

              Hà Nội, ngày       tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Các Đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện hướng dẫn liên ngành số 14955/HD-YT-BHXH ngày 
25/12/2020 của Liên ngành Sở Y tế Hà Nội và Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội 
về việc đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) ban đầu 
trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2021. Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đề 
nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội thực hiện các nội 
dung sau.

1. Truy cập vào cổng thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội thành phố Hà 
Nội địa chỉ: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn/, tra cứu danh mục các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu năm 2021. 

2. Hướng dẫn người lao động đăng ký hoặc thay đổi nơi khám bệnh, chữa 
bệnh ban đầu tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn thành phố Hà Nội 
năm 2021 theo đúng quy định tại hướng dẫn liên ngành số 14955/HD-YT-BHXH 
(sao gửi kèm theo).

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động 
hướng dẫn người lao động thực hiện nghiêm túc việc đăng ký khám bệnh, chữa 
bệnh ban đầu theo đúng các quy định của pháp luật, trường hợp để xảy ra sai sót 
đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm với người lao động theo quy định của 
pháp luật./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc (để c/đ);
- BHXH các Q,H,TX (để th/h);
- Văn phòng, các Phòng nghiệp vụ (để th/h);
- Các nhà IVAN (để ph/hợp);
- Cổng TTĐT BHXH TP;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Thị Hòa

https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn/
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