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V/v sử dụng mã số BHXH
để khai báoY tế điện tử.

Thực hiện công văn số 52/YS-BHXH ngày 25/3/2020 của BHXH huyện Quỳnh
Lưu về việc sử dụng mã số BHXH để khai báoY tế điện tử. UBND xã thông báo các
nội dung sau:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai tin nhắn thông báo mã số BHXH để khai
báo y tế điện tử thông qua ứng dụng NCOVI để cung cấp thông tin sức khỏe, hỗ trợ
ngành y tế phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona ( Covid-19). Tin nhắn được hệ thống nhắn tương tác đa phương tiện giữa
người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội ( SMS) gửi đến tất cả người
đã, đang tham gia BHXH, BHYT đã khai báo số điện thoại với cơ quan BHXH. Nội
dung tin nhắn: “ Để khai báo thông tin y tế điện tử, Ông,( bà) Nguyễn Văn A sử dụng
mã số BHXH: XXXXXXXXXX. Liên hệ tổng đài 19009068 nếu cần hỗ trợ “.
Khai báo yếu tố nguy cơ (dành cho những người đi từ vùng dịch, đã tiếp xúc với
người bệnh hoặc nghi ngờ nhiễm bệnh, giúp họ được hỗ trợ kịp thời từ cơ quan y tế);
khai báo y tế toàn dân (dành cho người dân đăng ký thông tin sức khỏe bản thân và
người thân trong gia đình với cơ quan y tế).
Ngoài ra còn có chức năng theo dõi sức khỏe, chức năng phản ánh thông tin (cho
phép người dùng phản ánh đến cơ quan chức năng các trường hợp khả nghi, cần theo
dõi bệnh), chức năng cảnh báo khu vực có dịch...
Cụ thể, người dân, người lao động có thể lấy thông tin mã số BHXH của mình
qua 3 cách sau đây:
1. Mã số BHXH trên thẻ bảo hiểm y tế: Mã số BHXH là 10 kí tự cuối của mã thẻ
bảo hiểm y tế.

2. Mã số BHXH trên sổ BHXH: Mã số BHXH trên sổ BHXH là 10 ký tự được
in trên tờ bìa sổ.
3. Tra cứu mã số BHXH trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam: Truy cập trang
web https://baohiemxahoi.gov.vn/; tại danh mục “Tra cứu trực tuyến”, chọn “Tra cứu
mã số BHXH”; sau đó nhập thông tin để tra cứu mã số BHXH.
Khi nhập thông tin cần lưu ý: Nhập tỉnh/thành phố của người cần tra cứu mã số
BHXH; phải nhập ít nhất 1 trong các thông tin (Số CMND, ngày sinh, Mã số BHXH)
để tra cứu thông tin; Họ và tên của người cần tra cứu mã số BHXH.
Sau khi bạn nhập đủ thông tin, tích chọn “Tôi không phải là người máy” rồi ấn
“Tra cứu” màn hình sẽ hiển thị kết quả tra cứu.
Nơi nhận:
- Truyền thanh xã;
- Lưu: VT,CS.
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