
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVY 

V/v thực hiện Đề án 06 đẩy mạnh 

công tác triển khai thí điểm khám 

chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn 

cước công dân gắn chíp 

An Giang, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

   Kính gửi:  

                 - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

        - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố; 

        - Bệnh xá Công an tỉnh; 

        - Bệnh xá Quân y tỉnh; 

        - Phòng khám đa khoa Bs. Hà Văn Tâm; 

        - Phòng khám đa khoa Tâm Đức Thoại Sơn; 

        - Phòng khám đa khoa Mỹ Thạnh.  

    

 Ngày 04/03/2022 Sở Y tế An Giang có Công văn số 649/SYT-NVY về 

việc thực hiện công văn số 931/BYT-BH ngày 28/02/2022 của Bộ Y tế về việc 

hướng dẫn triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cứ công 

dân gắn chíp. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong việc thực hiện 

Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, nhiều người dân đã được tích hợp thông tin 

về bảo hiểm y tế trong dữ liệu về Căn cước công dân (CCCD). 

 Để góp phần thực hiện thành công Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, 

đảm bảo người dân có thể sử dụng thẻ CCCD gắn chip điện tử để đi KCB 

BHYT theo qui định. Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị y tế thực hiện một số 

nội dung sau: 

1. Thủ trưởng các đơn vị phân bổ nguồn lực nâng cấp, trang bị thêm máy 

quét Qrcode (sử dụng được chức năng quét Qrcode trên CCCD gắn chíp) để tra 

cứu thông tin thẻ BHYT làm thủ tục KCB BHYT cho người bệnh. Nâng cấp 

chức năng tra cứu tự động thông tin thẻ BHYT từ thông tin CCCD trên phần 

mềm HIS đang sử dụng, giảm tải thời gian tra cứu thủ công trực tiếp. 

2. Tra cứu trực tiếp trên Cổng tiếp nhận dữ liệu Hệ thống thông tin giám 

định BHYT tại địa chỉ https://gdbhyt.baohiemxahoi.gov.vn (quét mã vạch/nhập 

trực tiếp). 

3. Thông báo công khai cho người bệnh biết và triển khai tiếp đón người 

bệnh khi đi KCB BHYT bằng CCCD có gắn chíp hoặc qua ứng dụng VNEID 

hoặc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID. Kiện toàn Tổ chăm sóc 

khách hàng để truyền thông cho người dân (nếu có). 
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4. Không được từ chối KCB khi người dân cung cấp CCCD mà thông tin 

này đã được đồng bộ giữa cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về bảo hiểm và CSDL 

quốc gia về dân cư. 

5. Đối với người bệnh chưa được cấp CCCD có gắn chíp, thực hiện tiếp 

đón người bệnh theo quy trình KCB BHYT hiện hành (xuất trình thẻ BHYT và 

giấy tờ tùy thân có ảnh hoặc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID). 

6. Tổng hợp báo cáo số liệu triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm 

y tế bằng căn cứ công dân gắn chíp vào ngày 15 mỗi tháng (theo mẫu đính kèm).  

Văn bản báo cáo các đơn vị vui lòng gửi về về Phòng Nghiệp vụ Y - Sở Y 

tế trên hệ thống VNPT-iOffice (soyte@angiang.gov.vn). Đối với các đơn vị y tế 

ngoài công lập chưa sử dụng VNPT-iOffice thì gửi bản scan pdf qua email: 

ntloi.sytag@gmail.com. 

* Ghi chú: Các Trung tâm Y tế chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo từ các 

Trạm Y tế trực thuộc trong địa bàn. 

 

 Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hưng 
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PHỤ LỤC 

Đề cương Báo cáo tình hình triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y 

tế bằng căn cứ công dân gắn chíp tháng …./2022 

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVY  ngày     /6/2022 của Sở Y tế) 

 

 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI VÀ KẾT QUẢ NỔI BẬT 

- Số lượng khám BHYT tại đơn vị:   ……… lượt. Trong đó: 

+ Số lượng tiếp đón khám BHYT bằng CCCD: …… lượt 

+ Số lượt tiếp đón khám BHYT bằng ứng dụng VssID hoặc VNeID (không giấy 

tờ): …...  lượt 

- Số lượng khám BHYT tại các đơn vị trực thuộc: (dành cho TTYT) 

Stt Tên Trạm Y tế 
Số lượt khám 

BHYT 

Số lượt khám BHYT 

(tiếp đón bằng CCCD) 

Số lượt khám BHYT 

(tiếp đón bằng ứng dụng) 

     

     

- Kết quả nổi bật: nhận xét khách quan khả năng ứng dụng VssID, VNeID 

và khai thác thông tin CCCD của người dân khi áp dụng trong việc khám chữa 

bệnh. Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, xác 

thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ 

cần sử dụng thẻ Căn cước công dân (CCCD), ứng dụng định danh điện tử quốc 

gia của Bộ Công an (VNEID) theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ. 

II. KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

*Yêu cầu: Nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện thí điểm; 

nguyên nhân của khó khăn, vướng mắc. 

III. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

*Yêu cầu: Đề xuất các giải pháp để thực hiện triển khai tốt hơn. Nêu cụ thể 

các kiến nghị, đề xuất theo từng vấn đề còn tồn đọng. 

DUYỆT LÃNH ĐẠO 

(Ký tên và đóng dấu) 
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