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Số: 333 /BHXH-CST

Đồng Nai, ngày 31 tháng 03 năm 2021

V/v thực hiện Quyết định số
1666/QĐ-BHXH về mẫu thẻ BHYT

Kính gửi:
- Các Đơn vị sử dụng lao động;
- Các Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế;
- Các Cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03/12/2020 của Tổng Giám
đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế
(thẻ BHYT mẫu mới) thay thế Quyết định số 1313/QĐ-BHXH ngày 02/12/2014 về
việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế (thẻ BHYT mẫu cũ), có hiệu lực từ ngày
01/04/2021. Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai thông báo nội dung như sau:
Thẻ BHYT mẫu mới (mã thẻ 10 ký tự) được sử dụng song hành với thẻ BHYT
mẫu cũ (mã thẻ 15 ký tự) và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi khám bệnh, chữa
bệnh bảo hiểm y tế (BHYT).
Theo khoản 1 Điều 4 Quyết định số 1666/QĐ-BHXH, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Đồng Nai tiếp tục sử dụng phôi thẻ BHYT mẫu cũ (mã thẻ 15 ký tự) để phát hành
thẻ BHYT cho người tham gia cho đến khi hết phôi thẻ BHYT mẫu cũ.
Trước khi thực hiện phát hành thẻ BHYT mẫu mới, Bảo hiểm xã hội tỉnh
Đồng Nai sẽ thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động, các đại lý thu và các cơ sở
khám chữa bệnh được biết và phối hợp thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế (để p/h);
- Giám đốc, Các Phó Giám đốc;
- BHXH các huyện, TP;
- Các phòng nghiệp vụ, VP;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, CST.
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