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

Số:                      /BHXH-TST
V/v hướng dẫn công tác cấp thẻ BHYT           

và xác nhận đóng BHXH, BHTN

Hà Nội, ngày        tháng     năm 2021

Kính gửi: BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 về việc ban 
hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (mẫu mới) và Văn bản hợp nhất số 2089/VBHN-
BHXH ngày 26/6/2020 về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội 
(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN); quản lý sổ 
BHXH, thẻ BHYT của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, BHXH Việt Nam 
hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung 
là BHXH tỉnh) thực hiện một số nội dung về cấp thẻ BHYT và Thông báo xác 
nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN của người lao động (Mẫu C14-TS) như sau:

1. Sử dụng phôi và cấp thẻ BHYT

1.1. Sử dụng hết phôi thẻ BHYT đã cấp theo quy định tại Quyết định số 
1313/QĐ-BHXH (mẫu cũ) tiếp tục được sử dụng để in thẻ BHYT cấp, đổi cho 
các đối tượng tham gia BHYT, khi sử dụng hết phôi thẻ BHYT mẫu cũ thì mới 
được sử dụng phôi thẻ mẫu mới. 

1.2. Đối tượng được cấp thẻ BHYT mẫu mới

- Người mới tham gia BHYT lần đầu.

- Người tham gia BHYT khi thay đổi thông tin in trên thẻ hoặc bị mất, 
hỏng thẻ BHYT.

1.3. Thẻ BHYT còn thời hạn tiếp tục được sử dụng để đi khám bệnh, chữa 
bệnh BHYT. BHXH tỉnh thực hiện gia hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT trên cơ sở 
dữ liệu quản lý, không thực hiện in, đổi thẻ BHYT (trừ trường hợp nêu tại điểm 
1.2 ở trên).

1.4. Việc ép plastic 

- Ép plastic đối với thẻ BHYT mẫu mới.

- BHXH tỉnh mua sắm màng nhựa PVC tờ kép (tờ đơn có độ dày 125 
mic). Tổ chức thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 529/BHXH-TCKT 
ngày 04/3/2021 của BHXH Việt Nam về việc ép plastic thẻ BHYT mẫu mới. 



2. Thông báo xác nhận đóng BHXH, BHTN của người lao động (Mẫu C14-TS)

- Không thực hiện gửi tin nhắn về việc xác nhận thời gian tham gia 
BHXH, BHTN tới số điện thoại của người tham gia.

- Đối với người lao động đã sử dụng ứng dụng VssID: Trung tâm CNTT 
có trách nhiệm cung cấp Thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN 
(Mẫu C14-TS) của người lao động có chữ ký số xác thực của người có thẩm 
quyền cơ quan BHXH ký trên ứng dụng VssID của người lao động.

- Đối với người lao động chưa sử dụng ứng dụng VssID: Trung tâm 
CNTT có trách nhiệm hỗ trợ chức năng tập hợp danh sách trong cơ sở dữ liệu để 
BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện in hoặc thuê đơn vị dịch vụ in bản giấy 
Thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, BHTN cho người lao động (Mẫu 
C14-TS) đảm bảo kịp thời, chính xác. 

- BHXH tỉnh tích cực tuyên truyền, phổ biến các tiện ích, tính năng của 
ứng dụng VssID và hỗ trợ người tham gia cài đặt, đăng ký tài khoản, sử dụng 
ứng dụng VssID để tra cứu Thông báo xác nhận thời gian tham gia BHXH, 
BHTN (Mẫu C14-TS). 

Yêu cầu BHXH các tỉnh thực hiện đúng nội dung nêu trên và báo cáo 
BHXH Việt Nam theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- BHXH BQP, BHXH CAND; 
- Lưu: VT, TST.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Đình Liệu
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