BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LÂM ĐỒNG

Số : 1870 /BHXH-QLT
V/v lập hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT
cho người lao động năm 2017

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 15 tháng 11 năm 2016

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ sung một số
điều Luật bảo hiểm y tế ngày 13/06/2014; Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày
15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều
của Luật bảo hiểm y tế; Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014
của Liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện BHYT; Quyết định số
959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam ban
hành quy định thu bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm
thất nghiệp (BHTN); quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT.
Để thực hiện cấp thẻ BHYT năm 2017 cho người lao động đang tham gia
BHYT kịp thời, chính xác, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn các cơ
quan, đơn vị (gọi chung là đơn vị SDLĐ) trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng lập hồ sơ
đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017 cho người lao động, như sau:
1. Thời gian lập hồ sơ:
Trước khi thẻ BHYT cũ hết thời hạn sử dụng 30 ngày (31/12/2016) đơn vị
SDLĐ rà soát dữ liệu lao động đang tham gia BHXH, BHYT đến thời điểm
tháng 11/2016 (đơn vị có thể lấy dữ liệu bằng file excel từ cán bộ chuyên quản
thu của cơ quan BHXH để đối chiếu); lập hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng, giảm
lao động, quỹ tiền lương kịp thời và đóng đầy đủ tiền BHXH, BHYT đến hết
tháng 11/2016 cho cơ quan BHXH.
Một số vấn đề cần lưu ý khi rà soát dữ liệu:
- Khi rà soát xác định số lượng lao động đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017,
cần chú ý những đối tượng sau để không bị sót: những người đang nghỉ thai sản,
nghỉ ốm.
- Đối với người lao động ngừng việc, nghỉ việc, di chuyển, đơn vị sử dụng
lao động phải thu hồi thẻ BHYT còn hạn sử dụng của người lao động nộp cho cơ
quan BHXH để giảm trừ số tiền phải đóng BHYT tương ứng thời hạn sử dụng
còn lại của thẻ BHYT.
- Đối với các đơn vị nợ tiền BHXH, BHYT kéo dài đã được các cơ quan
chức năng thanh tra, kiểm tra; Tòa án nhân dân các cấp đã thụ lý hoặc đã có

quyết định xử án của Tòa án nhân dân; cơ quan BHXH lập biên bản kiến nghị
nhiều lần nhưng đến khi thẻ BHYT cũ hết hạn vẫn chưa đóng BHYT thì tạm
thời cơ quan BHXH chưa cấp thẻ BHYT năm 2017 cho đến khi đơn vị đóng đủ
tiền đến hết tháng 12/2016.
2. Các yêu cầu hồ sơ:
Đối với đơn vị SDLĐ đăng ký tham gia BHXH, BHYT lần đầu và khi có
thay đổi thông tin của đơn vị thì lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin đơn
vị tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK3-TS ban hành kèm theo Quyết định số
959/QĐ-BHXH ngày 09/09/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam).
Trường hợp người lao động có thay đổi thông tin như điều chỉnh nơi đăng
ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu, nhân thân, chức danh nghề....đơn vị SDLĐ
tập hợp và xác nhận Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia
BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 959/QĐ-BHXH
ngày 09/09/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam) do người lao động lập
để gửi cơ quan BHXH làm cơ sở cấp thẻ BHYT năm 2017;
Trường hợp người lao động không thay đổi thông tin (giữ nguyên các
thông tin như dữ liệu của cơ quan BHXH đang quản lý), đơn vị SDLĐ có văn
bản xác nhận số lao động có mặt tại thời điểm đề nghị in thẻ BHYT (bao gồm cả
người lao động nghỉ ốm, đau, thai sản) gửi cơ quan BHXH làm cơ sở cấp thẻ
BHYT năm 2017.
Đối với người lao động mới tham gia BHXH, BHYT thuộc nhóm có quyền
lợi BHYT cao hơn (người lao động là thương binh, bệnh binh, người hưởng
chính sách như thương binh, người được tặng Huân, Huy chương kháng chiến,
người trực tiếp tham gia kháng chiến theo quy định của nhà nước, Cựu chiến
binh) đề nghị gửi kèm bản sao có chứng thực (thẻ thương binh, quyết định...).
Người lao động được lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại
một cơ sở KCB BHYT tuyến huyện (không phân biệt địa giới hành chính, phù
hợp với nơi làm việc, nơi cư trú và khả năng đáp ứng của cơ sở KCB), tuyến xã
hoặc tương đương. Riêng người lao động thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc
học tập trên địa bàn thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc được đăng ký KCB ban đầu tại
bệnh viện tuyến tỉnh (trên thành phố Đà Lạt gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm
Đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền Phạm Ngọc Thạch; trên địa bàn thành phố
Bảo Lộc gồm: Bệnh viện II Lâm Đồng, Bệnh viện Y học cổ truyền Bảo Lộc).
Hồ sơ đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017 cho người lao động kèm theo dữ
liệu rà soát đơn vị SDLĐ gửi đến cơ quan BHXH nơi được phân cấp thu, chi
BHXH, BHYT thông qua mạng internet hoặc qua Bưu điện chậm nhất là ngày
30/11/2016 để cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho
người lao động.
(Có các biểu mẫu kèm theo)
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3. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT
Thẻ BHYT cấp có thời hạn sử dụng không quá 3 năm (theo năm tài chính)
đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ
quan, đơn vị thuộc khối Đảng, Hành chính sự nghiệp, Đoàn thể hưởng lương từ
ngân sách nhà nước;
Thẻ BHYT cấp có thời hạn sử dụng trong 01 năm (theo năm tài chính) đối
với người lao động làm việc trong đơn vị sản xuất kinh doanh, nếu đơn vị không
có đề nghị thời hạn sử dụng thẻ BHYT khác với quy định nêu trên;
- Đối với những trường hợp phát sinh tăng mới từ tháng 12 năm 2016 trở
đi, cơ quan BHXH cấp thẻ BHYT có giá trị từ ngày đầu của tháng đóng BHYT
đến hết thời hạn sử dụng thẻ BHYT đã cấp cho cán bộ công chức, viên chức,
người lao động của đơn vị.
4. Việc giao nhận thẻ BHYT
Từ ngày 15/12/2016 cơ quan BHXH sẽ gửi thẻ BHYT của người lao động
đến các đơn vị SDLĐ thông qua dịch vụ bưu điện.
Sau khi nhận thẻ BHYT, đơn vị SDLĐ yêu cầu người lao động kiểm tra các
thông tin trên thẻ BHYT, nếu sai sót thì đề nghị cơ quan BHXH điều chỉnh
ngay.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng thông báo để cơ quan, đơn vị SDLĐ đóng
trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng biết và thực hiện cho người lao động./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận :
- Như trên;
- Tỉnh ủy, HĐND và
UBND tỉnh (thay báo cáo);
-BHXH các huyện, TP
(hướng dẫn đơn vị được phân cấp);
- Các phòng chuyên môn;
- Website BHXH tỉnh Lâm Đồng;
- Lưu: VT, P.QLThu.

Đậu Tú Lan

`
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Người ký: Đậu Tú Lan
Cơ quan: Bảo hiểm
xã hội tỉnh Lâm
Đồng, Bảo hiểm xã
hội Việt Nam
Thời gian ký:
15.11.2016 17:14:24
+07:00

Mẫu TK1-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày
09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

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

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN NGƢỜI THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Kính gửi: ……………………………………………………….
[01]. Họ và tên (viết chữ in hoa): ...............................................................................
[02]. Số định danh: .......................................................................................................
[03]. Ngày tháng năm sinh: ………………. [04]. Giới tính: …………………. [05]. Quốc
tịch ...................................................................................................................................
[06]. Nơi cấp giấy khai sinh: [06.1]. Xã (phường, thị trấn) ....................................
[06.2]. Huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh) ..................................................
[06.3]. Tỉnh (thành phố) ...............................................................................................
[07]. Số chứng minh thư (Hộ chiếu): .........................................................................
[08]. Địa chỉ nơi cư trú: [08.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: .............................
[08.2]. Xã (phường, thị trấn) ………………………….. [08.3] Huyện (quận, thị xã,
thành phố thuộc tỉnh) …………………………. [08.4].Tỉnh (thành phố) ...............
[09]. Địa chỉ liên hệ: [09.1]. Số nhà, đường phố, thôn xóm: ..................................
[09.2]. Xã (phường, thị trấn) …………………… [09.3] Huyện (quận, thị xã, thành phố
thuộc tỉnh) …………………. [09.4] .Tỉnh (thành phố) ...........................................
[10]. Mức tiền đóng: …………………………. [11]. Phương thức đóng: ...............
[12]. Nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu : .................................................
[13]. Nội dung thay đổi, yêu cầu : ................................................................................
.........................................................................................................................................

[14]. Tài liệu kèm theo: ...............................................................................................
.........................................................................................................................................
XÁC NHẬN CỦA ĐƠN VỊ
(đơn vị chỉ phải xác nhận khi người
tham gia thay đổi họ, tên đệm, tên; ngày,
tháng, năm sinh)

Tôi cam đoan những nội dung kê khai là
đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về những nội dung đã kê khai
……., ngày …. tháng …. năm ….
Ngƣời kê khai
(Ký, ghi rõ họ tên)
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Mẫu TK3-TS
(Ban hành kèm theo QĐ số: 959/QĐ-BHXH ngày
09/9/2015 của BHXH Việt Nam)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

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

TỜ KHAI CUNG CẤP VÀ THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐƠN VỊ THAM GIA
BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ
Kính gửi:

…………………………………………….

Số định danh:
[01]. Tên đơn vị bằng tiếng Việt:

.........................................................................................................

[02]. Tên đơn vị bằng tiếng Anh (nếu có):
[03]. Mã số thuế :

………………….....

.....................................................................................

..............................................................................................................................................

[04]. Địa chỉ trụ sở ...........................................................................................................................................
[05]. Loại hình đơn vị:
[06]. Số điện thoại

.................................................................................................................................

…………………………….

[07]. Địa chỉ email

..........................................

[08]. Số Quyết định thành lập/Giấy phép đăng ký kinh doanh :
[08.1]. Số: …………………………………..; [08.2]. Nơi cấp:

.......................................

.........................................................

[09]. Thông tin về người đại diện theo pháp luật của đơn vị:
[09.1]. Họ và tên ...............................................................................................................................................
[09.2]. Ngày tháng năm sinh ………………………………….. [09.3]. Giới tính .............
[09.4]. Quốc tịch ……………………………… [09.5]. Số CMT/hộ chiếu

............................

[10]. Phương thức đóng khác: [10.1]. Hằng quý.  [10.2]. 6 tháng một lần 
[11]. Nội dung thay đổi, yêu cầu:

.........................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................

[12]. Tài liệu kèm theo:

...............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................

………., ngày … tháng …. năm …
Thủ trƣởng đơn vị
(Ký, ghi rõ họ tên)
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