
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

PHỤ LỤC 03: CÁC LOẠI GIẤY TỜ LÀM CĂN CỨ ĐỂ CẤP LẠI, GHI, ĐIỀU CHỈNH THẺ BHYT 

I. Cấp lại, đổi, điều chỉnh thông tin đã ghi trên thẻ BHYT, hồ sơ gồm một trong các loại giấy tờ sau: 

STT Đối tượng Tên loại văn bản, hồ sơ Ghi chú 

1. Người có công với cách mạng quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng 

1.1 Người có công với cách mạng theo quy 

định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng, bao gồm: Người hoạt động 

cách mạng trước ngày 01/01/1945; người 

hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 

đến ngày khởi nghĩa tháng 8/1945; Bà mẹ 

Việt Nam anh hùng; thương binh, người 

hưởng chính sách như thương binh, 

thương binh loại B, bệnh binh suy giảm 

khả năng lao động từ 81% trở lên; người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học có tỷ lệ suy giảm khả năng lao 

động từ 81 % trở lên.  

a) Thẻ thương binh, thẻ bệnh binh; 

b) Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh; 

c) Quyết định công nhận là người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945, 

người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng 

8/1945 của Ban Thường vụ tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương;  

d) Quyết định hưởng trợ cấp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

đ) Giấy xác nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đang hưởng trợ 

cấp hằng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần (theo hướng dẫn về cơ sở 

xác định là người có công với cách mạng tại Công văn số 467/NCC ngày 

17/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội);  

e) Quyết định hưởng trợ cấp, phụ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị 

nhiễm chất độc hóa học, ghi rõ tỷ lệ suy giảm khả năng lao động từ 81% trở 

lên theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

1.2 Người có công với cách mạng theo quy 

định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công 

với cách mạng, trừ các đối tượng tại điểm 

1 nêu trên 

a) Huân chương Kháng chiến; 

b) Huy chương Kháng chiến; 

c) Huân chương Chiến thắng; 

d) Huy chương Chiến thắng; 

đ) Thẻ thương binh, thẻ bệnh binh; 

e) Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh; 

g) Giấy chứng nhận về khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và thời 

gian hoạt động KC của cơ quan Thi đua Khen thưởng cấp huyện;  

h) Quyết định hưởng trợ cấp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 

  i) Giấy xác nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi đang hưởng trợ 

cấp hàng tháng hoặc đã giải quyết trợ cấp một lần (theo hướng dẫn về cơ sở 

 



xác định là người có công với cách mạng tại Công văn số 467/NCC ngày 

17/6/2010 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội); 

2. Cựu chiến binh theo quy định tại Nghị định số 150/2006/NĐ-CP, Nghị định số 157/2016/NĐ-CP 

2.1 

 

Cựu chiến binh tham gia kháng chiến từ 

ngày 30/4/1975 trở về trước 

a) Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành. 

b) Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 

27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ;  

c) Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 

06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ. 

 

2.2 Cựu chiến binh tham gia kháng chiến sau 

ngày 30/4/1975 

  

a) Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành ghi rõ thời gian, địa 

điểm nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu theo quy định tại Quyết 

định 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp 

Quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành không ghi rõ thời gian, địa điểm 

nơi trực tiếp chiến đấu, trực tiếp phục vụ chiến đấu thì bổ sung bản xác nhận về 

địa bàn phục vụ trong quân đội của đơn vị cấp trung đoàn hoặc tương đương trở 

lên nơi trực tiếp quản lý đổi tượng trước khi phục viên, xuất ngũ theo mẫu số 

04B-HBKV - Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có 

hưởng phụ cấp khu vực (ban hành kèm theo Thông tư số 181/2016/TT-BQP đối 

với người có thời gian phục vụ trong quân đội trước ngày 01/01/2007). 

b) Quyết định được hưởng trợ cấp theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg đối với 

các trường hợp là cựu chiến binh quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP. 

 

2.3 Cựu chiến binh là sỹ quan, quân nhân 

chuyên nghiệp tại ngũ được nghỉ hưu. 

Cơ quan BHXH căn cứ hồ sơ, dữ liệu của sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp 

tại ngũ được cơ quan quân đội giải quyết hưu, để cấp thẻ theo quyền lợi của 

đối tượng cựu chiến binh. 

 

2.4 Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp đã hoàn 

thành nhiệm vụ tại ngũ trong thời kỳ xây 

dựng và bảo vệ tổ quốc đã nghỉ hưu, phục 

viên, xuất ngũ, chuyển ngành. 

Quyết định phục viên hoặc xuất ngũ hoặc chuyển ngành.  

3 Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt 

sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ 

a) Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ hoặc Quyết định cấp Giấy chứng nhận gia 

đình liệt sỹ và trợ cấp tiền tuất của Sở Lao động Thương binh và Xã hội theo 

quy định tại Thông tư 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội. 

 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=05/2013/TT-BL%C4%90TBXH&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


b) Giấy xác nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận, quản 

lý hồ sơ và làm thủ tục mua BHYT cho thân nhân của liệt sỹ và người có công 

nuôi dưỡng liệt sỹ theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH. 

4 Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn; người đang sinh sống tại vùng có 

điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 

khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, 

huyện đảo 

Sổ hộ khẩu 

 

 

5 Thân nhân người có công với cách mạng 

(trừ trường hợp là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc 

chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi 

dưỡng liệt sỹ), bao gồm: 

- Cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con từ trên 

6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi 

trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị 

khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng 

của các đối tượng: Người hoạt động cách 

mạng trước ngày 01/01/1945; người hoạt 

động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến 

ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945; 

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 

Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng 

chiến; thương binh, bệnh binh suy giảm 

khả năng lao động từ 61% trở lên; người 

hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc 

hóa học suy giảm khả năng lao động từ 

61% trở lên; 

- Con đẻ từ trên 6 tuổi của người hoạt động 

kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học bị 

dị dạng, dị tật do hậu quả của chất độc hóa 

Giấy xác nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội nơi tiếp nhận, quản lý 

hồ sơ và làm thủ tục mua BHYT cho thân nhân của người có công với cách 

mạng theo quy định tại Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội. 

 

 



học không tự lực được trong sinh hoạt 

hoặc suy giảm khả năng tự lực trong sinh 

hoạt. 

6 Người thuộc đối tượng bảo trợ xã hội theo 

Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 

21/10/2013 của Chính phủ 

Giấy xác nhận khuyết tật, ghi rõ mức độ khuyết tật thuộc các đối tượng người 

khuyết tật nặng và người khuyến tật đặc biệt nặng theo Thông tư liên tịch số 

37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT 

Quyết định trợ cấp xã hội hằng tháng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, 

huyện, thị xã (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) đối với người thuộc 

diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng 

 

7 Người thuộc hộ gia đình nghèo và hộ gia 

đình cận nghèo 

a) Giấy chứng nhận học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo theo Thông tư liên tịch 

số 18/2009/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH 

b) Xác nhận của chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn đối với người thuộc hộ gia 

đình nghèo, hộ gia đình cận nghèo theo kết quả rà soát thường xuyên (quy định 

tại Điều 5 Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2018/TT-

BLĐTBXH). 

 

II. Thay đổi thông tin về nhân thân, bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống trên thẻ BHYT, hồ sơ gồm một trong các loại giấy tờ sau 
STT Đối tượng Tên loại văn bản, hồ sơ Ghi chú 

1. Người tham gia hoặc đơn vị yêu cầu thay đổi thông tin trên thẻ BHYT 

1.1 

Trường hợp thay đổi thông tin về nhân 

thân do người tham gia kê khai sai so với 

hồ sơ gốc 

 

Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ 

tùy thân có ảnh khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp như: Giấy xác 

nhận của Công an cấp xã hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý 

học sinh, sinh viên ...  

  

1.2 Trường hợp thay đổi thông tin về nhân 

thân do đơn vị kê khai sai so với hồ sơ 

của người tham gia 

Cơ quan BHXH rà soát, thông báo và phối hợp với đơn vị điều chỉnh thông 

tin in trên thẻ BHYT. 

  



1.3 Bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống đối 

với người dân tộc thiểu số và người thuộc 

hộ gia đình nghèo tham gia BHYT đang 

sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã 

hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - 

xã hội đặc biệt khó khăn; người tham gia 

BHYT đang sinh sống tại xã đảo, huyện 

đảo.  

a) Đối với người lao động: cơ quan BHXH có trách nhiệm phối hợp với các 

đơn vị có liên quan rà soát, xác định nơi đối tượng đang làm việc ở địa bàn 

thuộc vùng nào, cấp mã nơi sinh sống theo vùng đó   

b) Đối với các đối tượng khác: Sổ hộ khẩu 

 

2 Trường hợp người tham gia do cơ quan 

BHXH quản lý đề nghị điều chỉnh thông 

tin về nhân thân để đi khám bệnh, chữa 

bệnh 

Chứng minh thư hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ 

tùy thân có ảnh khác do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp như: Giấy xác 

nhận của Công an cấp xã hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục nơi quản lý 

học sinh, sinh viên ... 

 

 



Ghi chú: người tham gia không có giấy tờ nêu tại phụ lục, mà có các giấy tờ liên quan khác để chứng minh, làm căn cứ điều chỉnh (trừ các 

trường hợp: điều chỉnh nhân thân, bổ sung mã nơi đối tượng sinh sống) như: giấy tờ chứng minh là người có công với cách mạng; cựu 

chiến binh theo quy định tại Pháp lệnh Cựu chiến binh (sử dụng các loại giấy tờ: lý lịch cán bộ, hoặc bản Trích yếu 63; lý lịch quân nhân; 

thẻ quân nhân; lý lịch Đảng viên được lập từ trước ngày cựu chiến binh về phục viên, xuất ngũ, thôi việc; quyết định hưởng chế độ hưu trí 

của cơ quan có thẩm quyền cấp; Trường hợp mất Quyết định phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành thì  bổ sung “Giấy xác nhận quá trình 

công tác của đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc” của Thủ trưởng đơn vị cấp Trung đoàn hoặc tương đương trở lên, nơi trực 

tiếp quản lý đối tượng trước khi phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành cấp theo quy định tại Thông tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BQP-

BLĐTBXH-BTC ngày 05/01/2012 của Liên Bộ Quốc phòng, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính…); người tham gia kháng 

chiến; chứng minh làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm… thì đơn vị nộp 

các giấy tờ này cho cơ quan BHXH để xem xét, giải quyết (không ghi vào Bảng kê hồ sơ). 

 


