
   UỶ BAN NHÂN DÂN       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU THÀNH        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      
       Số:         /UBND                  Châu Thành, ngày 19     tháng  4  năm 2018 

     Về việc cấp và đổi thẻ BHYT 

     trẻ em dưới 6 tuổi  và hộ gia đình 

       theo mã số BHXH 

      
 Kính gửi: 

        - Bảo hiểm xã hội huyện; 

        - Phòng Giáo dục và Đào tạo; 

        - Trung tâm Y tế; 

        - Đài Truyền thanh huyện; 

        - UBND các xã, thị trấn. 

 
 

Theo báo cáo của cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện, từ ngày 

15/3/2018 Bảo hiểm xã hội huyện đã tiến hành in thẻ Bảo hiểm y tế (BHYT) cho 

đối tượng trẻ em dưới 6 tuồi và hộ gia đình theo mã số BHXH. Bảo hiểm xã hội 

huyện đã chuyển về cho UBND các xã, thị trấn cấp cho người dân. Nhưng qua 

theo dõi đến ngày 10/4/2018,  số thẻ này còn tồn rất nhiều tại các xã, thị trấn (có 

danh sách kèm theo) do người dân chưa đến nhận.  

Để đảm bảo quyền lợi cho người có thẻ Bảo hiểm y tế khi đi khám, chữa 

bệnh; UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:  

1. Bảo hiểm xã hội huyện: 

 Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban Giám hiệu 

các trường Mầm non, Mẫu giáo; UBND các xã, thị trấn theo dõi việc cấp đổi thẻ 

BHYT cho đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi, hộ gia đình theo mã số BHXH và báo cáo 

số liệu về UBND huyện. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để người tham gia BHYT 

được khám, chữa bệnh theo quy định. 

2. Trung tâm Y tế: 

- Thực hiện sử dụng tra cứu thông tin bằng các công cụ tra cứu của cơ quan 

BHXH tại thời điểm người bệnh đến khám, chữa bệnh; làm cơ sở để xác định 

khám, chữa bệnh đối với người bệnh theo chế độ BHYT hoặc không theo chế độ 

BHYT. 

- Bảo hiểm xã hội đang thực hiện quá trình cấp và đổi thẻ có mã số BHXH. 

Trường hợp thông tin trên thẻ BHYT sai, khác với thông tin tra cứu thì kịp thời 

thông báo cho người bệnh hoặc thân nhân liên hệ ngay với cơ quan Bảo hiểm xã 

hội để thay đổi thẻ BHYT phù hợp với thông tin đã được cơ quan Bảo hiểm xã hội 

cập nhật. 
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3. Phòng Giáo dục và Đào tạo:  

 Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường Mẩm non, Mẫu giáo thông báo đến phụ 

huynh của trẻ em dưới 6 tuổi liên hệ với UBND các xã, thị trấn để nhận thẻ BHYT 

trẻ em dưới 6 tuổi theo mã số BHXH. 

4. Đài Truyền thanh: 

 Tiếp tục tuyên truyền về việc cấp đổi thẻ BHYT theo mã số BHXH đến 

người dân, nhằm đảm bảo cho người dân thuận lợi trong việc khám, chữa bệnh tại 

các cơ sở y tế. 

 5. UBND các xã, thị trấn: 

 - Đẩy mạnh, tăng cường việc phát thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và hộ gia 

đình đến tay người dân. Thực hiện đến ngày 30/4/2018 đảm bảo 100% người dân 

thuộc 2 đối tượng trẻ em và hộ gia đình có thẻ BHYT theo mã số BHXH. 

 - Báo cáo số liệu người dân đã nhận thẻ BHYT trẻ em, hộ gia đình về 

UBND huyện (qua Bảo hiểm xã hội huyện).  
  

 Yêu cầu các cơ quan, ban ngành huyện có liên quan và UBND các xã, thị 

trấn tổ chức thực hiện tốt nội dung Công văn này. Giao Bảo hiểm xã hội huyện 

chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và báo cáo tình hình, kết quả thực hiện về 

UBND huyện./. 

 

Nơi nhận:        KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                    PHÓ CHỦ TỊCH 

- TT.HU; 

- LĐ.UBND huyện; 

- LĐVP (Hiền), CVK (Nhàn); 

- Lưu: VT. 
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