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KHÁNH HÒA

Số:        /BHXH-CST  Khánh Hòa, ngày       tháng      năm 2019
V/v gia hạn thẻ BHYT năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động

Thực hiện Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), 
bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp 
(TNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT; Công văn số 3340/BHXH-ST ngày 
08/8/2017 của BHXH Việt Nam về việc cấp sổ BHXH, thẻ BHYT theo mã số 
BHXH. Hiện nay, tất cả đối tượng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã được cấp thẻ 
BHYT theo mẫu mới, do vậy năm 2020 BHXH tỉnh Khánh Hòa không thực hiện 
in lại thẻ BHYT, chỉ thực hiện gia hạn giá trị thẻ BHYT trong phần mềm quản lý 
cho các đối tượng đang tham gia BHYT. Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động 
(SDLĐ), đơn vị quản lý đối tượng, quan tâm phối hợp thực hiện tốt một số nội 
dung sau:

1. Thông báo cho các đối tượng tham gia, người lao động được biết, năm 
2020 cơ quan BHXH không thực hiện in lại thẻ BHYT mà tiếp tục sử dụng thẻ 
BHYT đã cấp (BHXH tỉnh Khánh Hòa thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ trên 
hệ thống Công nghệ thông tin của Ngành) để đi khám bệnh, chữa bệnh bình 
thường theo quy định.

2. BHXH Khánh Hòa chỉ thực hiện cấp thẻ BHYT cho các trường hợp mới 
phát sinh tham gia; thẻ BHYT thay đổi thông tin; thẻ BHYT bị mất, hỏng theo 
quy định.

3. Cơ quan BHXH thực hiện gia hạn thẻ BHYT năm 2020 cho đối tượng 
tham gia, người lao động từ 15/12/2019 đề nghị các đơn vị SDLĐ, đơn vị quản lý 
đối tượng rà soát tăng, giảm đối tượng tham gia, gửi danh sách đề nghị cấp thẻ 
BHYT năm 2020 bằng hồ sơ điện tử về cơ quan BHXH, đồng thời nộp tiền đóng 
BHXH, BHYT vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH để được gia hạn thẻ 
BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi của người tham gia theo quy định.

4. BHXH các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai nội dung 
văn bản đến các đơn vị đang quản lý theo phân cấp thu.

5. Ngoài việc gửi bằng văn bản giấy, yêu cầu từng cán bộ chuyên quản 
Phòng/Bộ phận quản lý thu; Cấp sổ thẻ có trách nhiệm chuyển văn bản cho các 
đơn vị SDLĐ, đơn vị quản lý đối tượng qua hệ thống email, skype để đơn vị biết 
thực hiện, đồng thời điện thoại cho các chủ sử dụng lao động đôn đốc thu nộp 
BHXH, BHYT bao gồm cả số phát sinh tháng 12/2019 trước ngày 28/12/2019 mà 



không để nợ sang tháng 01/2020. Thực hiện nội dung trên, báo cáo xác nhận trực 
tiếp cho Trưởng phòng; Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành phố theo các 
nội dung chi tiết từng đơn vị: Đơn vị; Chủ sử dụng lao động đã nhận được văn 
bản chưa; đơn vị có xác nhận thu nộp BHXH trước ngày 28/12/2019 không; đơn 
vị có gặp vướng mắc gì không.

Đề nghị các đơn vị quan tâm phối hợp thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị 
liên hệ cơ quan BHXH nơi đơn vị đang tham gia (Phòng/Bộ phận Quản lý thu và 
Cấp sổ thẻ) để được hướng dẫn giải quyết./.

Nơi nhận:                                                      KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                        PHÓ GIÁM ĐỐC
- UBND tỉnh Khánh Hòa (để b/c);
- Sở Thông tin truyền thông;
- Báo Khánh Hòa;
- Đài PTTH Khánh Hòa;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Bưu điện Khánh Hòa;
- BHXH các huyện, thị xã, thành phố;
- Văn phòng, Các phòng nghiệp vụ;
- Đăng Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, CST.  
      Lê Hùng Chính
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