
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH

Số:                /BHXH-QLT
V/v cấp thẻ BHYT cho người 

tham gia

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

TP.Hồ Chí Minh, ngày         tháng 3 năm 2020

Kính gửi:
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Các đơn vị quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế;
- Các cơ sở giáo dục và đào tạo;
- Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Căn cứ Khoản 3, Điều 49,  Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 của Chính 
phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế (BHYT) quy định xử lý vi 
phạm đối với cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng BHYT 
mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

Căn cứ Điều 30, Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành quy trình thu 
BHXH, BHYT, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN), 
quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định về thời hạn giải quyết cấp thẻ BHYT. 

Để đảm bảo quyền lợi khám chữa bệnh cho người tham gia, BHXH Thành 
phố yêu cầu các đơn vị sử dụng lao động; đơn vị quản lý đối tượng tham gia BHYT; 
các cơ sở giáo dục và đào tạo; đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn Thành phố 
(sau đây gọi chung là đơn vị) lập hồ sơ, nộp tiền kịp thời cho cơ quan BHXH, 
trường hợp đơn vị nộp hồ sơ, nộp tiền cấp thẻ BHYT cho người tham gia chậm so 
với thời gian quy định gây ảnh hưởng đến quyền lợi khám chữa bệnh của người 
tham gia thì đơn vị phải chịu trách nhiệm hoàn trả cho người tham gia.

Đối với trường hợp chưa được cấp mã số BHXH, khi lập hồ sơ tăng mới phải 
cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định tại Quyết định số 22/QĐ-BHXH ngày 
08/01/2020 của BHXH Việt Nam để cơ quan BHXH cấp mã số BHXH kịp thời cho 
người tham gia.

Yêu cầu các đơn vị thực hiện đúng các nội dung trên, trong quá trình thực 
hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH để được giải quyết./.

      
GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:     
- Như trên;
- Các PGĐ;
- Văn phòng, Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận, huyện;
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, QLT. Phan Văn Mến
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