NHỮNG NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ
QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG SỔ BHXH, THẺ BHYT
I. Quy định về cấp và quản lý sổ BHXH
1. Người lao động khi tham gia BHXH mà chưa được cấp sổ BHXH có trách
nhiệm lập Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu
TK1-TS), kê khai đầy đủ thông tin và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã
kê khai để được cấp sổ BHXH.
2. Mỗi người lao động chỉ được cấp một sổ BHXH với mã số định danh duy
nhất trong toàn bộ quá trình tham gia để theo dõi việc đóng và giải quyết chế độ
BHXH, BHTN theo quy định của pháp luật. Trường hợp người lao động đã được cấp
nhiều sổ thì phải chuyển toàn bộ sổ cho đơn vị sau cùng nơi đang tham gia lập thủ tục
gộp sổ, nếu có thời gian trùng nhau cơ quan BHXH sẽ hoàn trả tiền trùng thông qua
đơn vị để trả cho người lao động.
3. Sáu tháng một lần cơ quan BHXH sẽ cung cấp Thông báo kết quả đóng
BHXH (mẫu C13-TS) của người lao động tại trang thông tin điện tử của BHXH thành
phố http://c13.bhxhtphcm.gov.vn/. Người lao động tra cứu quá trình đóng BHXH,
BHTN nếu chưa đúng, có sai sót thì thông báo cho đơn vị để kịp thời điều chỉnh với cơ
quan BHXH.
4. Kể từ ngày 01/02/2016, việc cấp sổ BHXH thực hiện in tờ bìa BHXH và tờ
rời BHXH theo mẫu sổ BHXH mới tại Quyết định 1035/QĐ-BHXH ngày 01/10/2015
của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam.
5. Người lao động có trách nhiệm bảo quản sổ BHXH theo quy định của Luật
BHXH (năm 2014). Sau khi cơ quan BHXH bàn giao tờ rời sổ BHXH xác nhận quá
trình đóng BHXH, BHTN đến năm 2015 cho đơn vị sử dụng lao động thì đơn vị có
trách nhiệm bàn giao sổ BHXH (bao gồm bìa sổ BHXH và tờ rời sổ BHXH hoặc sổ
BHXH và tờ rời sổ BHXH) cho người lao động.
6. Đối với những trường hợp người lao động đã nghỉ việc từ 31/12/2015 trở về
trước mà chưa nhận sổ BHXH thì đơn vị sử dụng lao động bàn giao lại sổ BHXH cho
cơ quan BHXH để lưu trữ. Khi người lao động đề nghị nhận sổ BHXH thì cơ quan
BHXH thực hiện trả sổ BHXH cho người lao động.
7. Trường hợp người lao động đã hưởng BHXH một lần nếu còn thời gian tham
gia BHTN chưa hưởng thì BHXH quận, huyện nơi giải quyết BHXH một lần sẽ thực
hiện cấp lại và chốt sổ BHXH thời gian tham gia BHTN chưa hưởng, số sổ BHXH lấy
theo số sổ đã cấp.
8.Trường hợp người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp bị chấm dứt
hưởng hoặc đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng còn những tháng lẻ chưa giải quyết
thì được bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng.
9. Đơn vị chuyển địa bàn, chấm dứt hoạt động, giải thể, phá sản phải đóng đủ
BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động đến thời điểm di chuyển địa bàn, chấm dứt
hoạt động, giải thể, phá sản để làm căn cứ chốt sổ BHXH giải quyết chế độ cho người
lao động.
10. Ghi và xác nhận sổ trường hợp đơn vị còn nợ tiền đóng BHXH, BHTN
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10.1. Đơn vị trong quá trình thực hiện thủ tục phá sản, giải thể theo quy định
của pháp luật còn nợ tiền BHXH, BHYT, BHTN nếu người lao động chuyển sang nơi
làm việc mới thì cơ quan BHXH chốt sổ đến thời điểm đơn vị đã đóng BHXH để
người lao động tiếp tục tham gia BHXH tại đơn vị mới, sau khi thu hồi khoản nợ của
đơn vị thì cơ quan BHXH sẽ chốt sổ bổ sung thời gian đóng BHXH cho người lao
động.
10.2. Đơn vị thật sự gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh khi người lao động
nghỉ việc, đơn vị phải đóng đủ tiền BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi chậm đóng của
người lao động đến thời điểm thôi việc, đồng thời đóng bổ sung ít nhất bằng số nợ
BHYT (4,5%) và nợ quỹ BHXH ngắn hạn (4%) để đảm bảo quyền lợi cho những
người lao động khác còn làm việc, trên cơ sở đó cơ quan BHXH chốt sổ cho người lao
động đến thời điểm thôi việc.
10.3. Trường hợp đơn vị tại điểm 10.2 khi có người lao động khởi kiện đơn vị
và đã có quyết định xét xử của Tòa án yêu cầu đơn vị hoàn tất việc trích nộp các khoản
tiền BHXH để chốt sổ trả cho người lao động, hoặc người lao động đủ điều kiện
hưởng hưu trí cần chốt sổ để giải quyết chế độ. Đơn vị thực hiện cam kết thanh toán số
nợ trong thời gian sớm nhất, truy đóng trước tiền nợ BHXH, BHYT, BHTN và tiền lãi
chậm đóng của người lao động đến thời điểm nghỉ việc, thì cơ quan BHXH sẽ chốt sổ
cho người lao động đến thời điểm nghỉ việc để bảo lưu sổ hoặc hưởng chế độ theo quy
định.

11. Cấp lại sổ BHXH:
- Cấp lại sổ BHXH (bìa và tờ rời) các trường hợp: mất, hỏng; gộp; thay đổi số
sổ, họ tên, ngày tháng năm sinh hoặc đã giải quyết chế độ BHXH có điều chỉnh
quá trình đóng BHXH.
- Cấp lại bìa sổ BHXH các trường hợp: sai giới tính, quốc tịch; người đã hưởng
BHXH một lần còn thời gian đóng BHTN chưa hưởng.
- Cấp lại tờ rời sổ BHXH các trường hợp: mất, hỏng.
II. Quy định về cấp và quản lý thẻ BHYT
1. Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT
1.1. Cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước: thời hạn
sử dụng ghi trên thẻ không quá 3 năm; từ ngày đầu của tháng đóng BHYT đến 31/12
năm thứ 2 sau năm cấp thẻ.
1.2. Đối tượng còn lại: thời hạn sử dụng ghi trên thẻ không quá 1 năm; từ ngày
đầu của tháng đóng BHYT đến 31/12 năm.
2. Cấp thẻ BHYT
2.1. Mỗi người chỉ được cấp một thẻ BHYT. Trường hợp một người đồng thời
thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau thì đóng BHYT theo đối tượng đầu
tiên mà người đó được xác định theo thứ tự của các nhóm đối tượng quy định tại Điều
1 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế Tài chính.
2.2. Đơn vị thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN đến tháng
liền trước tháng hết hạn sử dụng thẻ, có đề nghị thì được cơ quan BHXH gia hạn thẻ
BHYT tiếp theo liên tục với thời hạn thẻ trước đó.
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2.3. Trường hợp đơn vị nợ BHXH từ 2 tháng trở lên nếu có văn bản đề nghị
thanh toán hết tiền nợ BHYT và số tiền đóng BHYT tương ứng thời hạn sử dụng thẻ
thì cơ quan BHXH sẽ gia hạn thẻ.
2.4. Thẻ tăng mới có thời hạn sử dụng ghi trên thẻ từ ngày đầu tháng nộp hồ sơ
đề nghị cấp thẻ BHYT theo quy định cho đến thời điểm hết hạn sử dụng chung của
toàn đơn vị.
2.5. Khi nhận thẻ BHYT từ cơ quan BHXH đơn vị có trách nhiệm yêu cầu
người lao động kiểm tra và đối chiếu thông tin trên thẻ BHYT, nếu có sai sót phải thực
hiện điều chỉnh ngay.
2.6. Người hưởng chế độ ốm đau, thai sản tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp,
không thực hiện đổi thẻ BHYT.
3. Tên cơ sở khám chữa bệnh ban đầu được ghi trên thẻ BHYT
3.1. Người tham gia BHYT thường trú, tạm trú có thời hạn hoặc làm việc trên
địa bàn tỉnh, thành phố được đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu tại cơ sở
khám bệnh, chữa bệnh tuyến xã, tuyến huyện hoặc tương đương; một số cơ sở khám
bệnh tuyến tỉnh hoặc tuyến trung ương được cơ quan BHXH thông báo hằng quý tại
trang thông tin điện tử http://bhxhtphcm.gov.vn/.
3.2. Người tham gia BHYT được thay đổi cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh
ban đầu vào 10 ngày của tháng đầu mỗi quý.
4. Thu hồi thẻ BHYT
4.1. Đối với người lao động nghỉ việc, di chuyển đơn vị phải thu hồi thẻ BHYT
còn hạn sử dụng của người lao động (trừ trường hợp chết; chờ giải quyết chế độ hưu
trí, trợ cấp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp hằng tháng) để chuyển trả cơ quan
BHXH trước ngày 1 của tháng giảm. Quá thời hạn đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh
toán giá trị thời gian còn lại của thẻ.
4.2. Trường hợp hồ sơ gia hạn thẻ đã được tiếp nhận xử lý nhưng sau đó đơn vị
đơn vị mới điều chỉnh giảm lao động thì đơn vị có trách nhiệm nộp lại thẻ đã cấp các
trường hợp nói trên cho cơ quan BHXH trong thời hạn 2 ngày làm việc kể từ ngày
nhận thẻ bàn giao từ Bưu điện. Quá thời hạn đơn vị phải chịu trách nhiệm thanh toán
giá trị thời gian còn lại của thẻ.
4.3. Thẻ BHYT cấp lại do mất không sử dụng để trả lại thẻ cho cơ quan BHXH
trong trường hợp người lao động nghỉ việc (thanh toán giá trị thời gian còn lại của
thẻ).
4.4. Trong tháng khi đơn vị thực hiện giao dịch điện tử báo giảm cơ quan
BHXH sẽ tạm thời điều chỉnh tăng hết giả trị thẻ, đơn vị tập hợp thẻ BHYT các trường
hợp ngừng đóng trong tháng trả (1 tháng/lần hoặc theo từng đợt phát sinh) cho cơ quan
BHXH qua Bưu điện, cơ quan BHXH sẽ giảm giá trị thẻ tương ứng thời gian đã tăng
từ lúc báo giảm. Đơn vị phải cam kết thu hồi thẻ BHYT từ lúc người lao động ngưng
tham gia và chịu trách nhiệm thanh toán chi phí khám chữa bệnh phát sinh nếu có của
người lao động từ ngày đầu tháng giảm.
4.5. Đối với các trường hợp vì lý do khách quan không giao dịch điện tử được,
đơn vị chuyển thẻ đến cơ quan BHXH để được đóng dấu [Hạn sử dụng đến ___ ] để
làm căn cứ thu hồi thẻ./.
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