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V/v thẻ BHYT của
người lao động ngừng tham gia.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Dương, ngày 17 tháng 10 năm 2016

Kính gửi: Các đơn vị tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Thực hiện Công văn số 3881/BHXH-ST ngày 07/10/2016 của Bảo hiểm xã
hội (BHXH) Việt Nam về việc cập nhật, tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế
(BHYT), BHXH tỉnh Bình Dương hướng dẫn xử lý thẻ BHYT khi người lao động
ngừng tham gia như sau:
Hàng tháng, khi người lao động nghỉ việc, đơn vị thu hồi thẻ BHYT trả cho
cơ quan BHXH chậm nhất là cuối tháng, kể cả thẻ phó bản (trừ trường hợp chết;
chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hàng
tháng thì không cần trả thẻ).
Trường hợp người lao động không trả thẻ BHYT, đề nghị đơn vị báo giảm
bình thường, không truy thu tiền thẻ hết giá trị còn lại. Cơ quan BHXH sẽ
chuyển ngay dữ liệu những người lao động đã báo giảm đến các cơ sở khám chữa
bệnh BHYT để kiểm soát, không tiếp nhận bệnh nhân BHYT từ ngày báo giảm.
Trên đây là hướng dẫn của BHXH tỉnh Bình Dương về việc xử lý thẻ
BHYT khi người lao động ngừng tham gia nhằm giảm chi phí thẻ BHYT cho đơn
vị và người lao động. Công văn này thay thế Công văn số 3842/BHXH-QLT ngày
29/8/2016 về việc thu hồi thẻ BHYT của BHXH tỉnh Bình Dương. Những nội
dung về thẻ BHYT trước đây trái với quy định này hết hiệu lực. Trong quá trình
thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời phản ánh về BHXH tỉnh Bình Dương để
được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các phòng TNHS&TKQTTHC,
ST, CNTT, GĐ, KT;
- BHXH các huyện, TX, TP;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu VT, QLT.
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