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Số:

548 /BHXH-CST

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 13 tháng 03 năm 2019

V/v tập trung rà soát việc chuyển đổi mã hưởng
BHYT theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐCP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC.

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố, thị xã.
Ngày 11/3/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành văn bản số
713/BHXH-CSYT về việc hướng dẫn chi tiết đổi mã mức hưởng bảo hiểm y tế
(BHYT) theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang
mã CK, CB, KC.
Để thực hiện kịp thời, đúng nội dung văn bản nêu trên và đảm bảo quyền lợi
của người tham gia BHYT, Giám đốc BHXH tỉnh Nghệ An hướng dẫn, yêu cầu
Giám đốc BHXH các huyện, thành phố, thị xã (sau đây gọi chung là BHXH các
huyện) khẩn trương thực hiện nghiêm túc những nội dung sau:
1. Tổ chức phổ biến, quán triệt đến và yêu cầu mọi viên chức, người lao
động trong đơn vị năm vững đầy đủ, chi tiết nội dung văn bản nêu trên và các văn
bản của BHXH Việt Nam số 4996/BHXH-CSYT ngày 29/11/2018 về việc triển
khai thực hiện một số nội dung theo quy định tại Nghị định 146/2018/NĐ-CP, số
5219/BHXH-CSYT ngày 12/12/2018 về việc hướng dẫn bổ sung Công văn số
4996/BHXH-CSYT.
2. Thực hiện kiểm tra, rà soát toàn bộ hồ sơ, dữ liệu các trường hợp đã
chuyển đổi mã hưởng BHYT từ mã "2" sang mã "4"; đặc biệt là các trường hợp đã
chuyển đổi từ mã KC2 sang mã KC4.
Trường hợp dữ liệu, hồ sơ lưu trữ chứng minh người tham gia thuộc nhóm
đối tượng có quyền lợi cao hơn, tổ chức cập nhật dữ liệu và in, bàn giao lại thẻ
BHYT ngay cho người tham gia theo đúng quy định (không đề nghị người tham
gia cung cấp giấy tờ chứng minh).
3. Phối hợp chặt chẽ với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH) và UBND các xã rà soát lại toàn bộ các trường hợp đã chuyển đổi từ mã
KC2 sang KC4 mà không thể xử lý được theo hướng tại Mục 2 Công văn này và
tổ chức lập danh sách, in, đổi lại thẻ BHYT có mã quyền lợi cao hơn như hướng
dẫn tại Công văn số 713/BHXH-CSYT ngay trong tháng 3/2019.
Quy trình rà soát, lập danh đổi thẻ thực hiện theo đúng quy trình tại văn bản
liên ngành số 2120/HDLN-BHXH-SLĐTBXH ngày 26/11/2018 của Sở LĐTB&XH và BHXH tỉnh Nghệ An. Trong đó, yêu cầu BHXH các huyện:
a) Tham mưu UBND huyện có văn bản hướng, chỉ đạo UBND các xã phổ
biến, hướng dẫn người tham gia bổ sung các loại giấy tờ chứng minh theo quy
định, lập danh sách đề nghị đổi thẻ BHYT có mã quyền lợi cao hơn; thời gian
hoàn thành trước ngày 17/3/2019.

b) Chuyển toàn bộ dữ liệu đối tượng hiện mang mã KC4 cho UBND các xã
và phòng LĐ-TB&XH trước ngày 17/3/20178 để phục công tác rà soát.
c) Theo dõi và thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã lập, chuyển
hồ sơ, danh sách đổi thẻ BHYT, đảm bảo việc rà soát, in, đổi lại thẻ BHYT cho
người tham gia xong trước ngày 31/3/2019.
4. Tổ chức thực hiện:
4.1. BHXH các huyện:
a) Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rại trên hệ thống phát thanh xã,
phường quy định về đối tượng, mức hưởng quyền lợi theo hướng dẫn tại Công văn
số 713/BHXH-CSYT, việc triển khai văn bản này và thủ tục, giấy tờ bổ sung để
người tham gia biết, đồng thuận thực hiện.
b) Phân công, giao trách nhiệm cán bộ, viên chức chuyên quản theo địa bàn
xã, phường để cùng với UBND xã triển khai đúng, kịp thời nội dung văn bản này.
c) Hướng dẫn, liên hệ với người tham gia, UBND xã để tiếp nhận hồ sơ,
chứng từ và tổ chức giám định, thanh toán trực tiếp cho đối tượng phần chênh lệch
chi phí KCB BHYT người bệnh đã phải nộp do việc đã chuyển đổi mức hưởng
chưa đúng (nếu có).
d) Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện rà soát, đổi mã đối tượng, quyền lợi
về BHXH tỉnh Nghệ An trước ngày 05/4/2019.
4.2. Giao phòng Cấp sổ, thẻ chủ trì:
a) Xây dựng nội dung phổ biến, tuyên truyền quy định về đối tượng, mức
hưởng quyền lợi, thủ tục giấy tờ bổ sung, những vướng mắc trong tổ chức thực
hiện để tuyên truyền trên các phương tiên truyền thông của cơ quan Báo, đài địa
phương (thời gian hoàn thành nội dung này trước ngày 17/3/2019).
b) Đôn đốc, theo dõi và tổ chức kiểm tra đột xuất để nắm bắt tình hình công
tác phối hợp, rà soát, in cấp lại thẻ BHYT tại địa bàn tất cả các huyện, kịp thời
tham mưu đề xuất xử lý nghiêm đối với những cá nhân, đơn vị thực hiện không
nghiêm túc.
Yêu cầu Giám đốc BHXH các huyện, Trưởng các phòng nghiêm túc thực hiện
những nội dung trên; sau ngày 31/3/2019 nếu vẫn còn tình trạng phản ảnh việc
chuyển đổi sai mức hưởng quyền lợi, Thủ trưởng đơn vị phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/cáo);
- Các Phó Giám đốc;
- Trưởng các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT, CST.
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