BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH PHÚ THỌ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 578 /BHXH-GĐBHYT

Phú Thọ, ngày 01 tháng 6 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng
dụng Vss-ID để KCB BHYT

Kính gửi:
- Sở Y tế tỉnh Phú Thọ;
- Các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Y tế thành phố Việt Trì;
- Trung tâm Y tế thị xã Phú Thọ.
Thực hiện Công văn số 1493/BHXH-CSYT ngày 31/5/2021 của Bảo hiểm
xã hội (BHXH) Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng
dụng Vss-ID để khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, BHXH tỉnh Phú Thọ trân
trọng đề nghị Sở Y tế phối hợp chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (KCB)
bảo hiểm y tế (BHYT) thực hiện một số nội dung sau:
1. Kể từ ngày 01/6/2021, người có thẻ BHYT đến KCB BHYT tại cơ sở y
tế được lựa chọn một trong hai hình thức:
- Sử dụng thẻ BHYT giấy như trước ngày 01/6/2021;
- Sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID thay thế cho việc sử
dụng thẻ BHYT giấy.
2. Các cơ sở KCB sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực
tiếp số thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID (trường hợp cơ sở KCB không có đầu
đọc).
3. Cơ sở KCB có các giải pháp chống lạm dụng, trục lợi quỹ KCB BHYT;
tiếp nhận các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, kịp thời
báo cáo cơ quan BHXH để phối hợp giải quyết.
BHXH tỉnh đề nghị Sở Y tế, các cơ sở KCB BHYT phối hợp triển khai
thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH tỉnh (qua
Phòng Giám định BHYT, số điện thoại 02106515994) để được hướng dẫn giải
quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- UBND các huyện, thành, thị;
- Giám đốc (để b/c);
- Các phòng nghiệp vụ thuộc BHXH tỉnh;
- BHXH các huyện, thị xã;
- Lưu: VT, GĐBHYT.
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