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Số: 533 /BHXH-CSYT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2022

V/v triển khai thí điểm sử dụng
CCCD gắn chíp trong KCB BHYT

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân.
(Sau đây gọi chung là Bảo hiểm xã hội tỉnh)
Ngày 28/02/2022 Bộ Y tế ban hành Công văn số 931/BYT-BH hướng dẫn
thực hiện thí điểm việc sử dụng Căn cước công dân gắn chíp (CCCD), ứng dụng
định danh điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID) trong khám, chữa bệnh bảo
hiểm y tế (KCB BHYT), Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã nâng cấp hệ thống
phần mềm Cổng tiếp nhận thuộc hệ thống thông tin Giám định và sẵn sàng đáp ứng
việc cung cấp thông tin thẻ BHYT để các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tra cứu
thông tin khi người dân sử dụng CCCD gắn chip đi khám chữa bệnh BHYT. Tổng
Giám đốc BHXH Việt Nam yêu cầu BHXH các tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y
tế, các cơ sở KCB BHYT triển khai thực hiện Công văn số 931/BYT-BH (gửi
kèm), lưu ý một số nội dung sau:
1. Truyền thông rộng rãi đến người tham gia BHYT về việc thực hiện CCCD
khi đi khám, chữa bệnh trên các phương tiện thông tin đại chúng; thông báo tại các
địa điểm trong cơ sở KCB để người dân dễ tiếp cận nhất.
Do việc xác thực thông tin công dân giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về
dân cư và CSDL quốc gia về bảo hiểm đang được hoàn thiện nên lưu ý người bệnh
đi KCB lần đầu nên mang theo thẻ BHYT hoặc điện thoại thông minh có tích hợp
ứng dụng VSSID kèm giấy tờ tuỳ thân có ảnh. Trường hợp người bệnh BHYT đã
KCB BHYT bằng CCCD, VNEID thì từ lần khám bệnh sau chỉ cần xuất trình
CCCD hoặc bằng ứng dụng VENID.
Trường hợp CCCD chưa kịp tích hợp dữ liệu thẻ BHYT hoặc người tham
gia BHYT chưa được cấp tài khoản VNEID, người bệnh vẫn sử dụng thẻ BHYT
hoặc VSS-ID để khám, chữa bệnh theo quy định.
2. Thông báo và cung cấp tới các cơ sở KCB BHYT tài liệu hướng dẫn tra
cứu thông tin thẻ BHYT thông qua CCCD gắn chíp. Cụ thể:
Tra cứu trực tiếp trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thông thông tin giám định
BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (quét mã vạch/nhập trực
tiếp).
- Tra cứu bằng hàm tra cứu tự động (API).
(Chi tiết hướng dẫn tại Phụ lục gửi kèm)
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3. Hỗ trợ kịp thời cho cơ sở KCB BHYT và người tham gia BHYT trong
quá trình sử dụng CCCD gắn chíp khi đi KCB BHYT. Đôn đốc, kiểm tra giám sát
các cơ sở KCB để không xảy ra hiện tượng từ chối KCB khi người dân cung cấp
CCCD mà thông tin này đã được đồng bộ giữa CSDL quốc gia về bảo hiểm và
CSDL quốc gia về dân cư. Nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về Tổ Công tác
của BHXH Việt Nam triển khai Quyết định 06/QĐ-TTg để được giải đáp (số điện
thoại: 024.3753944).
Yêu cầu BHXH các tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện, tổng hợp các khó
khăn, vướng mắc, bất cập và kiến nghị (nếu có), báo cáo BHXH Việt Nam để được
chỉ đạo, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ
- Phó TTg Lê Minh Khái
- Phó TTg Vũ Đức Đam
- BT Bộ CA Tô Lâm, TT Tổ CTcủa CP
thực hiện ĐA theo QĐ số 06/2022/QĐ-TTg
- Văn phòng Chính phủ
- Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc;
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Lưu: VT, CSYT.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

(để b/c);

Phạm Lương Sơn

