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Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP. Cần Thơ
Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm
xã hội Việt Nam ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội (BHXH),
bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp và quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Công văn số 4955/BHXH-ST
ngày 06/11/2017 của BHXH Việt Nam về việc tổ chức in, đổi thẻ BHYT theo mã
số BHXH và lập danh sách cấp thẻ BHYT năm 2018. Bảo hiểm xã hội thành phố
Cần Thơ hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động (sau đây gọi tắt là đơn vị) thực
hiện như sau:
1. Từ ngày 01/12/2017, đối với các đơn vị đã đóng đầy đủ tiền BHYT của
người lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội căn cứ dữ liệu đang quản lý thực hiện
gia hạn và in thẻ BHYT năm 2018 theo mã số BHXH cho toàn bộ người tham
gia đã có mã số BHXH, đồng thời gửi kèm Danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu
D10a-TS) và chuyển về đơn vị qua hệ thống Bưu điện theo địa chỉ đơn vị đã
cung cấp.
Lưu ý: Trường hợp người tham gia đã được cấp lại thẻ BHYT từ tháng
09/2017 theo mã số BHXH (mẫu thẻ mới) thì cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ không
in thẻ gia hạn năm 2018, người tham gia BHYT tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã
được cấp lại khi đi khám chữa bệnh (giá trị sử dụng đến 31/12/2018).
2. Đối với người lao động chưa có mã số BHXH.
Đề nghị đơn vị hướng dẫn người lao động thực hiện kê khai bổ sung thông
tin vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và
Phụ lục Thành viên hộ gia đình gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội trước ngày
10/12/2017 để hoàn chỉnh việc đồng bộ mã số BHXH và in thẻ BHYT kịp thời
cho người tham gia trước ngày 31/12/2017. Đơn vị và người lao động chịu trách
nhiệm đối với trường hợp bổ sung thông tin chậm trễ dẫn đến chưa được cấp thẻ
BHYT năm 2018 (mẫu TK1-TS và Phụ lục Thành viên hộ gia đình cơ quan Bảo
hiểm xã hội đã gửi đơn vị kèm theo Danh sách người tham gia BHXH, BHYT
chưa có mã số BHXH (Mẫu MS1) và Công văn số 1107/BHXH-QLT ngày
13/9/2017 của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ về việc phối hợp thực hiện
cấp mã số BHXH).
3. Đối với các đơn vị chưa đóng hoặc đóng không đầy đủ số tiền BHYT
cho người lao động. Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động, đề nghị các

đơn vị thực hiện đóng đầy đủ 4,5% quỹ tiền lương đóng BHYT của người lao
động để cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp thẻ BHYT kịp thời cho người lao động.
Nếu các đơn vị không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của
pháp luật phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền
lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa
có thẻ BHYT được quy định tại Khoản 28, Điều 1 sửa đổi bổ sung Điều 49 Luật
Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13.
4. Về nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu.
Tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 4221/SYT-NVY ngày
07/12/2016 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện đăng ký
khám chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám chữa bệnh BHYT năm
2017 và Công văn số 2165/SYT-NVY ngày 27/7/2017 của Sở Y tế thành phố
Cần Thơ về việc đăng ký khám chữa bệnh BHYT ban đầu đối với người tham
gia BHYT của quận Ninh Kiều; Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở
đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu vào tháng đầu mỗi quý.
Trên đây là một số nội dung hướng dẫn cấp thẻ BHYT năm 2018, Bảo
hiểm xã hội thành phố Cần Thơ rất mong các đơn vị phối hợp thực hiện theo
hướng dẫn nêu trên để kịp thời cấp thẻ BHYT năm 2018 cho người lao động
theo đúng quy định. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề
nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ (Phòng
Quản lý thu) để hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
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- Website BHXH TPCT;
- Lưu: VT, QLT.
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