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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1016/BHXH-QLT
V/v gia hạn thẻ BHYT từ tháng 4/2017

Bình Dương, ngày 20 tháng 3 năm 2017

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi: Các đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế,
bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Từ tháng 4/2017 để công tác thu và cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) được
thực hiện kịp thời, không ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia cũng như
tạo thuận lợi cho đơn vị, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bình Dương thông báo
như sau:
Những đơn vị đủ điều kiện về thu nộp tiền sẽ được cơ quan BHXH gia hạn
thẻ BHYT sớm theo danh sách lao động hiện đang quản lý (các đơn vị không nhất
thiết phải nộp báo cáo gia hạn thẻ) để tránh dồn vào cuối quý. Để việc in cấp thẻ
được nhanh chóng và chính xác, đề nghị các đơn vị:
- Đối với đơn vị cần in thẻ theo mã phòng ban: Gửi dữ liệu mã phòng ban
trước ngày 20 tháng cuối quý để cán bộ thu cập nhật và in thẻ theo yêu cầu của
đơn vị (riêng thẻ Q2/2017 gửi dữ liệu trước ngày 25/3/2017).
- Nhắc lại để người lao động biết về việc không cần đổi nơi khám chữa bệnh
tuyến huyện do đã thực hiện thông tuyến.
- Sau khi gia hạn thẻ, đơn vị báo tăng giảm lao động bình thường và xử lý
thẻ của người lao động nghỉ việc theo quy định.
Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của người
lao động./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng: CST, TN và TKQTTHC;
- Trang Website BHXH tỉnh;
- Lưu VT, QLT.
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