04.6687.5069 & 0961.890.287

QUY ĐỊNH VỀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH VỰC
BHXH VÀ CẤP MỚI THẺ BHXH
Ngày 24/12/2016, Chính phủ ban hành Nghị định 166/2016/NĐ-CP quy định về giao dịch
điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp.
Theo đó, cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH phải
bảo đảm các điều kiện sau:
- Có chứng thư số còn hiệu lực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số cấp
theo quy định.
Trường hợp cá nhân thực hiện giao dịch điện tử trong lĩnh vực BHXH nhưng chưa được
cấp chứng thư số thì được sử dụng mã xác thực giao dịch điện tử do BHXH Việt Nam
cấp.
- Có khả năng truy cập, sử dụng mạng Internet; có địa chỉ thư điện tử liên lạc ổn định và
đăng ký với BHXH Việt Nam.
Chứng từ BHXH điện tử bao gồm:
- Hồ sơ BHXH điện tử.
- Chứng từ kế toán theo quy định của BHXH Việt Nam bằng phương tiện điện tử.
- Các văn bản, thông báo khác của cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện giao dịch BHXH
bằng phương tiện điện tử.
Nghị định 166/2016/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2017.
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BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn 5243/BHXH-ST hướng dẫn cấp mới, gia
hạn thẻ BHYT năm 2017. Theo đó:
- BHXH các cấp thống nhất danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT năm 2017, tập trung mọi
nguồn lực để cấp mới, gia hạn thẻ BHYT và chuyển trả thẻ trước ngày 31/12/2016.
Với những đối tượng quy định tại Quyết định 50/2016/QĐ-TTg thì cơ quan có thẩm
quyền chuyển trước danh sách tham gia BHYT cho cơ quan BHXH và thực hiện in thẻ
BHYT ngay khi được Thủ tướng phê duyệt.
- Đến ngày 31/12/2016, cơ quan quản lý chưa hoàn thiện danh sách cấp thẻ BHYT thì
quyền lợi khám chữa bệnh BHYT vẫn được đảm bảo kể từ ngày 01/01/2017 hoặc kể từ
ngày Quyết định phê duyệt danh sách có hiệu lực nếu thuộc các trường hợp sau:
+ Hộ gia đình nghèo.
+ Riêng đối tượng cận nghèo được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng thì quyền lợi khám
chữa bệnh được xác định kể từ ngày nộp tiền.
+ Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.
+ Người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; xã đảo,
huyện đảo.
Công văn 5243/BHXH-ST được ban hành ngày 27/12/2016

