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THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi mẫu thẻ BHYT và hướng dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT 

Căn cứ Quyết định số 1666/QĐ-BHXH ngày 03 tháng 12 năm 2020 của 

Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ BHYT; 

Căn cứ Công văn số 468/BHXH-GĐĐT ngày 02 tháng 3 năm 2021 của 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về việc tra cứu thông tin thẻ bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Công văn số 413/CNTT-PM ngày 22 tháng 3 năm 2021 của Trung 

tâm Công nghệ thông tin - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam hướng dẫn BHXH các 

tỉnh, thành phố về phần mềm in trên thẻ BHYT theo mẫu mới. 

Bệnh viện Tâm thần Đà Nẵng thông báo về mẫu thẻ BHYT mới và hướng 

dẫn tra cứu thông tin thẻ BHYT, cụ thể như sau: 

1. Mẫu thẻ mới (Phụ lục đính kèm) sẽ có hiệu lực từ ngày 01/4/2021, tuy 

nhiên dự kiến BHXH thành phố Đà Nẵng vẫn in thẻ cũ cho đến hết tháng 

10/2021. Trong thời gian này, bệnh viện sẽ chỉ tiếp nhận thẻ theo mẫu mới do 

tỉnh ngoài phát hành (tiếp nhận song song 2 mẫu thẻ).  

2. Về hàm API, dự kiến vẫn dùng hàm cũ, cú pháp gọi hàm không có gì 

thay đổi: Một hàm dùng cho 2 mẫu thẻ. 

 

 

3. Hướng dẫn về việc tra cứu thông tin thẻ BHYT: 



3.1. Sử dụng các thông tin in trên thẻ BHYT của người đến khám, chữa 

bệnh gồm: mã số in trên thẻ BHYT, họ tên, ngày sinh để tra cứu giá trị sử dụng 

của thẻ BHYT bằng cách sử dụng chức năng “Thông tuyến khám chữa 

bệnh\Quản lý thông tuyến” trên Cổng tiếp nhận hoặc sử dụng hàm tra cứu tự 

động (API) (Hiện tại đang sử dụng mã QRcode). 

3.2. Cổng tiếp nhận trả về các thông tin theo hướng dẫn tại Công văn số 

366/BHXH-CNTT ngày 31/01/2018 của BHXH Việt Nam về việc bổ sung hàm 

tra cứu trên Hệ thống thông tin giám định BHYT (Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

có thể kiểm thử hàm tra cứu tự động thông tin thẻ BHYT từ ngày 01/3/2021). 

Lưu ý: Người chưa được cấp, đổi thẻ BHYT ban hành theo Quyết định số 

1666/QĐ-BHXH, tiếp tục sử dụng thẻ BHYT đã cấp còn giá trị sử dụng để 

khám, chữa bệnh BHYT, việc tra cứu thông tin thẻ không thay đổi. 

4. Hướng dẫn tra cứu mã thẻ BHYT “tạm thời” đối với trường hợp chưa 

được cấp thẻ BHYT theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 30/2020/TT-BYT: 

4.1. Truy cập Cổng tiếp nhận, sử dụng chức năng “Thông tuyến khám 

chữa bệnh\Tra cứu thẻ tạm của trẻ em để cung cấp các thông tin sau: họ tên, 

ngày sinh, giới tính của trẻ; họ tên và số chứng minh nhân dân hoặc căn cước 

công dân của mẹ hoặc cha hoặc người giám hộ; trường hợp trẻ sơ sinh chưa có 

họ tên hoặc không có người nhận hoặc bị bỏ rơi tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

ghi theo hướng dẫn tại điểm b Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 30/2020/TT-BYT. 

5.2. Kết quả trả về thông tin mã thẻ BHYT “tạm thời”. Thông tin mã cơ 

sở khám chữa bệnh nơi đăng ký ban đầu và giá trị sử dụng trong trường hợp 

chưa được cấp thẻ BHYT theo hướng dẫn tại Bảng 1 Quyết định số 4210/QĐ-

BYT ngày 20/9/2017 của Bộ Y tế. 

Trên đây là Thông báo về việc thay đổi mẫu BHYT và cách tra cứu thông 

tin thẻ BHYT./. 

Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc; 

- Khoa Khám bệnh; 

- Tổ CNTT; 

- Lưu: VT, QLCL. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

BS. Lâm Tứ Trung 
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