
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /BHXH-CST
V/v in thẻ BHYT theo mẫu mới 

                  Lạng Sơn, ngày      tháng  5  năm 2022

         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;
    - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
    - Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;
    - Các đại lý thu BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

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 
(BHYT); Kế hoạch số 349/KH-BHXH ngày 08/02/2021 của BHXH Việt Nam về 
việc triển khai thẻ BHYT theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam; Kế hoạch số 153/KH-BHXH ngày 08/3/2021 của BHXH tỉnh 
Lạng Sơn triển khai in, cấp thẻ BHYT theo Quyết định số 1666/QĐ-BHXH, BHXH 
tỉnh Lạng Sơn thông báo:

 1. Kể từ ngày 16/5/2022 BHXH tỉnh Lạng Sơn thực hiện in cấp thẻ BHYT 
theo mẫu mới  đối với các trường hợp như sau: 

- Cấp thẻ BHYT cho người mới tham gia.
          - Cấp lại thẻ BHYT cho người bị mất, hỏng thẻ BHYT.

            - Cấp lại thẻ BHYT do có thay đổi thông tin ghi trên thẻ BHYT. 
2. Thẻ BHYT mẫu cũ đã được cấp trước ngày 16/5/2022 vẫn tiếp tục được sử 

dụng để KCB BHYT (nếu còn thời hạn sử dụng). Thẻ BHYT mẫu mới được sử 
dụng song hành với thẻ BHYT mẫu cũ và đều có giá trị sử dụng như nhau khi đi 
khám bệnh, chữa bệnh BHYT, người tham gia BHYT được đảm bảo đầy đủ quyền 
lợi theo quy định.

Trong quá trình tiếp nhận KCB cho người tham gia BHYT nếu có vướng mắc 
đề nghị các đơn vị liên hệ với BHXH tỉnh Lạng Sơn (qua phòng Giám định BHYT, 
điện thoại số: 02053.876.140 hoặc phòng Cấp sổ, thẻ, điện thoại số: 02053.872.623) 
để phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên; 
- BHXH Việt Nam (báo cáo); 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Sở Y tế (để phối hợp); 
- Bưu điện tỉnh (để phối hợp);
- UBND các huyện, thành phố;
- GĐ, các PGĐ BHXH tỉnh; 
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện (nhận và sao gửi đến các đơn 
vị quản lý trên địa bàn); 
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, CST.

KT. GIÁM ĐỐC
 PHÓ GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Hồng Thịnh



Phụ lục giới thiệu mẫu thẻ BHYT mới
(Kèm theo Công văn số         /BHXH-CST ngày    /5/2022

của BHXH tỉnh Lạng Sơn)

  (Mặt trước)

  (Mặt sau)
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