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  Kính gửi:  

- Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng; 

- Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội; 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

      (Gọi chung là các đơn vị) 

 

Để chuẩn bị tốt cho công tác phát hành, gia hạn thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) năm 

2023, đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT, Ủy ban nhân dân (UBND) 

Thành phố giao các đơn vị chủ động triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ động phối hợp, đề nghị các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội 

(BHXH) tỉnh cung cấp danh sách người đang tham gia BHYT do Ngân sách 

Nhà nước đảm bảo và hỗ trợ chuyển đến UBND các xã, phường thực hiện rà 

soát người tham gia tăng, giảm, đảm bảo 100% người thuộc diện được tham gia 

cấp thẻ BHYT theo quy định. 

- Hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc và nhận dữ liệu sau khi đã rà soát 

tăng, giảm, điều chỉnh người tham gia tham gia BHYT từ UBND các xã, 

phường. Tham mưu cho UBND Thành phố ban hành Quyết định phê duyệt danh 

sách người tham gia BHYT năm 2023 trước ngày 20/11/2022 để kịp thời phát 

hành và bàn giao thẻ BHYT đến người tham gia. 

- Phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài chính - Kế hoạch, các phòng nghiệp vụ 

BHXH tỉnh trong việc tổng hợp số liệu, chuyển kinh phí Ngân sách Nhà nước 

đảm bảo và hỗ trợ tham gia BHYT kịp thời, đầy đủ. 

2. UBND các xã, phường 

- Trên cơ sở danh sách quản lý theo từng nhóm người tham gia BHYT (tính 

đến thời điểm hiện tại) do BHXH tỉnh cung cấp, chuyển danh sách người tham 

gia BHYT đến xóm/tổ dân phố để làm căn cứ rà soát, đối chiếu, kiểm tra lại các 

thông tin của người tham gia; tiến hành lập danh sách tăng (đối với những 

trường hợp tham gia mới), danh sách giảm (đối với trường hợp không còn thuộc 

đối tượng tham gia) và danh sách điều chỉnh (đối với trường hợp thay đổi thông 

tin trên thẻ, đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu) đối với các nhóm người 
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tham gia thuộc diện được cấp thẻ BHYT năm 2023. 

- Trên cơ sở danh sách đã rà soát, đối chiếu do các xóm/tổ dân phố chuyển 

đến, thực hiện tổng hợp, lập danh sách tăng, giảm người tham gia gửi phòng Lao 

động - Thương binh và Xã hội trước ngày 10/11/2022 (chỉ thực hiện lập 02 

danh sách: 01 danh sách tăng bổ sung người tham gia BHYT, 01 danh sách 

giảm người tham gia BHYT).  

* Lưu ý: 

- Tất cả người tham gia BHYT phải được bổ sung đầy đủ thông tin chính 

xác về căn cước công dân, số định danh cá nhân để đảm bảo thông tin trên thẻ 

được chính xác khớp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

- Những trường hợp người tham gia đã có thẻ BHYT năm 2022 nhưng cần 

in lại thẻ trong đợt gia hạn thẻ BHYT năm 2023 do mất, hỏng, thông tin chưa 

chính xác...thì UBND xã, phường lập danh sách riêng và kèm theo hồ sơ (nếu 

có) để cấp lại thẻ BHYT theo quy định. 

- UBND các xã, phường khẩn trương chỉ đạo tổ trưởng tổ dân phố, trưởng 

xóm phổ biến, triển khai đến người dân để thực hiện rà soát, đối chiếu các thông 

tin ghi trên thẻ; báo tăng, chuyển đổi đối tượng tham gia BHYT đối với trẻ em 

quá 72 tháng tuổi; người dân không còn tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (nhất 

là người đã thôi việc tại các doanh nghiệp ngoại tỉnh) hiện đang có mặt tại địa 

phương, người mới chuyển đến... nếu thuộc đối tượng thuộc diện được ngân 

sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ tham gia BHYT. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Căn cứ số liệu tổng hợp của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các 

phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh và các Quyết định phê duyệt danh sách người tham 

gia BHYT của UBND Thành phố, thực hiện cấp kinh phí kịp thời, đầy đủ theo 

quy định. 

4. Đề nghị Bảo hiểm xã hội tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ 

- Căn cứ dữ liệu người tham gia tham gia BHYT đang quản lý, thực hiện 

xuất danh sách người đang tham gia BHYT theo mã số BHXH đến thời điểm 

hiện tại (thực hiện tách theo từng xóm/tổ dân phổ của từng xã, phường) chuyển 

đến phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các xã, phường trước 

ngày 20/10/2022 để làm cơ sở rà soát, đối chiếu lập danh sách tăng, giảm người 

tham gia tham gia BHYT. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn, đôn 

đốc, kiểm tra việc rà soát của UBND các xã, phường, đảm bảo kịp thời, đúng, đủ 

người tham gia, không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia BHYT. 

- Trên cơ sở Quyết định phê duyệt danh sách đối tượng tham gia BHYT của 

UBND Thành phố, tổ chức thực hiện phát hành thẻ BHYT năm 2023, chuyển 
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giao thẻ BHYT đến UBND các xã, phường xong trước ngày 15/12/2022. 

- Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp số liệu 

đề nghị UBND Thành phố (qua Phòng Tài chính - Kế hoạch) để cấp ứng kinh 

phí kịp thời, đầy đủ theo quy định. 

Trong quá trình tổ chức triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc trao đổi, 

báo cáo UBND Thành phố, cơ quan cấp trên để giải quyết kịp thời tránh ảnh 

hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe đối với người tham gia BHYT./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- TT Thành ủy, TT HĐND TP (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND TP; 

- Phòng Y tế TP;  

- Trang Thông tin điện tử TP; 

- Lưu: VT. 

 

 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vũ Văn Đệ 
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