
HƯỚNG DẪN
GIA HẠN BẢO HIỂM Y TẾ

Cảm ơn bạn đã đăng ký gia hạn Bảo Hiểm Y Tế

ĐĂNG KÝ

BƯỚC 01
Đọc kỹ các bước và làm theo hướng dẫn và nhấp vào nút 
“ĐĂNG KÝ”

Điền đầy đủ “Họ tên chủ hộ”, “Số điện thoại”, “Email”, “Số 
hộ khẩu (hoặc sổ tạm trú)”, “Địa chỉ”, ”Tổ dân phố“ 

Nhập sai hoặc thiếu thông tin sẽ xuất hiện dấu báo và 
không thể tích vào nút “TIẾP TỤC”

BƯỚC 02

“*” là những ô bắt buộc phải có thông tin.

TIẾP TỤC TRỞ LẠI

Nhấn vào nút “TIẾP TỤC” để sang bước tiếp theo hoặc bấm vào nút “TRỞ LẠI” để về lại trang 
trước nếu cần nhập lại thông tin

nhấp vào ô “Vui lòng chọn số người muốn gia hạn BHYT” 
sẽ hiện ra số người và giá tiền tương ứng. Nhấn vào số 
người muốn đăng ký gia hạn

BƯỚC 03

BƯỚC 04

“*” là những ô bắt buộc phải có thông tin.

Điền đầy đủ thông tin có trên biểu mẫu, riêng phần hình 
ảnh thẻ thực hiện theo (bước 5)

ĐĂNG KÝ TRỞ LẠI

Nhấn vào nút “ĐĂNG KÝ” để sang bước tiếp theo hoặc bấm vào nút “TRỞ LẠI” để về lại trang 
trước nếu cần nhập lại thông tin

Nhập sai hoặc thiếu thông tin sẽ xuất hiện dấu báo và 
không thể tích vào nút “ĐĂNG KÝ”

BƯỚC 05

Chọn đường dẫn đến thư mục có chứa ảnh “Chứng minh 
nhân dân” kéo 1 lúc 3 ảnh cần chọn hoặc giữ nút  “shift” 
hoặc “Ctrl” trên bàn phím để chọn liên tiếp 3 ảnh và nhấp 
vào nút                        ảnh sẽ được tải lên biểu mẩu như 
hình.

Nếu chọn sai ảnh hãy nhấp vào nút       để chọn xóa ảnh 
vừa chọn.

Nhấp chuột vào ô trống hoặc nút           sẽ hiện ra 1 thư 
mục trong máy tính.

Chọn ảnh từ máy tính
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*Hình Thẻ BHYT và CMND

*Hình Thẻ BHYT và CMND
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Nguyễn Văn A

0868XXXXXX

vana@gmail.com

65213xxxxx

Thôn A

Tổ 4

Nguyễn Văn A CN1523XXXXXX

20/11/1985 nam

Em traiThành phố B, tỉnh C

636XXXXXX

BƯỚC 06
Kiểm tra hộp thư “Email” của bạn đã dùng để đăng ký

WEBSITE PHƯỜNG 10 T.2         ĐĂNG KÝ GIA HẠN BẢO HIỂM Y TẾ - Cảm ơn bạn đã đăng ký gia hạn bảo hiểm y tế, vui lòng quét mã để kiểm tra thông tin và kiểm tra tệp tải xuống 09:50

WEBSITE PHƯỜNG 10 T.2         ĐĂNG KÝ GIA HẠN BẢO HIỂM Y TẾ - Cảm ơn bạn đã đăng ký gia hạn bảo hiểm y tế, vui lòng quét mã để kiểm tra thông tin và kiểm tra tệp tải xuống 09:50

Bước 06
Kiểm tra “Email” của bạn dùng để đăng ký gia hạn bảo 
hiểm y tế

Vào trình duyệt web nhập tên miền “gmail.com” đăng 
nhập tài khoản mail của bạn. Sẽ thấy “mail” thông báo 
“thông tin gia hạn bảo hiểm y tế” của “WEBSITE PHƯỜNG 

Bước 08
khi quét mã thành công hệ thống sẽ gửi về cho bạn 1 đường link. Nhấp vào đường link sẽ hiện ra 
form thông báo các thông tin của bạn

Bước 07
Nhấp vào “mail” thông báo “đăng ký gia hạn bảo hiểm y 
tế” sẽ xuất hiện 1 mã QR code.

Dùng điện thoại của bạn mở app quét “code” để quét mã 
code.


