UỶ BAN NHÂN DÂN
HUYỆN LẬP THẠCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 816 /UBND-BHXH

Lập Thạch, ngày 20 tháng 05 năm 2022

V/v cập nhật số căn cước công
dân, định danh cá nhân vào hồ
sơ cá nhân tham gia bảo hiểm
y tế cho học sinh và trẻ em
dưới 06 tuổi

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Lập Thạch;
- Bảo hiểm xã hội huyện Lập Thạch;
- UBND các xã, thị trấn.
Căn cứ Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính
phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác
thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến
năm 2030; Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 08/02/2022 của UBND tỉnh Vĩnh
Phúc; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 07/03/2022 của UBND huyện về triển
khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn huyện Lập Thạch; Theo đó, để thực hiện
mục tiêu: “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), trong đó tập trung thực hiện ngay đối với
một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế (BHYT)”; để đồng bộ cơ sở dữ liệu (CSDL)
quốc gia về dân cư với CSDL quốc gia về Bảo hiểm đối với nhóm người tham
gia BHYT là học sinh và trẻ em dưới 06 tuổi chưa liên thông dữ liệu Bộ tư pháp,
UBND huyện Lập Thạch đề nghị các cơ quan: Bảo hiểm xã hội huyện, Phòng
giáo dục và Đào tạo huyện, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện thực hiện
một số việc như sau:
1. Bảo hiểm xã hội huyện Lập Thạch:
- Tuyên truyền, phổ biến đến tổ chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa của
việc kê khai số Định danh cá nhân (ĐDCN) hoặc số căn cước công dân (CCCD)
vào CSDL quốc gia về dân cư để đồng bộ với CSDL quốc gia về Bảo hiểm.
- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân khi có phát sinh thủ tục, hồ sơ đăng ký
tham gia BHXH, BHYT; thay đổi mức đóng, phương thức đóng BHXH tự
nguyện; điều chỉnh thông tin trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì yêu cầu bắt buộc
người tham gia kê khai số CCCD hoặc số ĐDCN (đối với người tham gia chưa
được cấp CCCD) vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT để
cơ quan BHXH cập nhật vào CSDL.
- Quán triệt các bộ phận khi tiếp nhận hồ sơ (bản giấy hoặc điện tử) phải
kiểm tra các tiêu chí kê khai trên biểu mẫu trong đó bắt buộc kê khai số
CCCD/ĐDCN và cập nhật thông tin vào CSDL phải đảm bảo đầy đủ, chính xác,
khớp đúng với hồ sơ kèm theo.

- Lập kế hoạch cụ thể triển khai cập nhật số CCCD/ĐDCN đồng bộ với
thông tin người tham gia BHYT cho nhóm thẻ BHYT học sinh và trẻ em dưới
06 tuổi.
- Phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo huyện tuyên truyền, hướng dẫn
các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện về việc cập
nhật dữ liệu số CCCD/ĐDCN của học sinh và trẻ em dưới 06 tuổi, kiểm tra rà
soát và thu thập dữ liệu.
- Thực hiện kết xuất dữ liệu về thông tin người tham gia BHYT của học
sinh và trẻ em dưới 06 tuổi gửi các trường để đối soát dữ liệu, bổ sung dữ liệu số
CCCD/ĐDCN chuyển lại cơ quan BHXH huyện.
- Thực hiện rà soát dữ liệu do các trường cung cấp, cập nhật thông tin số
CCCD/ĐDCN cho người tham gia BHYT vào hệ thống cơ sở dữ liệu, đảm bảo
nhanh chóng, chính xác, đặc biệt tránh thất thoát dữ liệu cá nhân người tham gia.
2. Phòng giáo dục huyện Lập Thạch
- Chỉ đạo các nhà trường tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh về việc
cập nhật dữ liệu số CCCD/ĐDCN vào hồ sơ người tham gia BHYT.
- Phối hợp với cơ quan BHXH huyện hướng dẫn các trường mầm non,
tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện thu thập dữ liệu số CCCD/ĐDCN
của học sinh và trẻ em dưới 06 tuổi.
- Tiếp nhận khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện của các
trường, phối hợp với BHXH huyện đề xuất các phương án khắc phục báo cáo
Ban chỉ đạo cấp huyện, hướng dẫn các đơn vị cơ sở kịp thời đối soát dữ liệu và
chuyển dữ liệu về cơ quan BHXH huyện để cập nhật thông tin người tham gia
BHYT.
3. UBND các xã, thị trấn
- Tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thành đến các tổ chức,
cá nhân về mục đích, ý nghĩa của việc kê khai số CCCD/ĐDCN vào CSDL quốc
gia về dân cư để đồng bộ với CSDL quốc gia về Bảo hiểm, đặc biệt đối với
nhóm thẻ BHYT học sinh và trẻ em dưới 06 tuổi.
- Phối hợp với các Phòng, ban, ngành liên quan chỉ đạo các trường mầm
non, tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn thực hiện việc kê khai CCCD/ĐDCN
cho học sinh chuyển về cơ quan BHXH huyện để cập nhật thông tin người tham
gia BHYT.
Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo về
UBND huyện Lập Thạch (qua Bảo hiểm xã hội huyện Lập Thạch) để được
hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
KT. CHỦ TỊCH
- CT, các PCT UBND huyện;
PHÓ CHỦ TỊCH
- BCĐ đề án 06;
- Lưu: VT, BHXH.

Nguyễn Văn Dũng

