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THONGBAo
V~ vi~c di~u ki~n kiem, quy mf va quy trinh SIT dung, quyet to an kinh phi

Cham soc sue {{hoeban d§u

Kinh giri: Cac dan vi sir dung lao dong

Thirc hien thea Thong tu lien bQ s6 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngay
24111/2014 cua BQ Y t~, BQ Tai chinh v~ viec huang d§.n thirc hien bao hiem y t~
(BHYT), Quyet dinh 1399IQD-BHXH ngay 22/12/2014 cua Tfmg Giam d6c Bao hiem
xa hoi (BHXH) Viet Nam v~ viec t6 chirc thuc hien BHYT trong kham benh, chua
benh, BHXH Thua Thien Hu~ thong bao viec nhan, sir dung va quyet toan kinh phi
cham s6c sire khoe ban d~u (CSSKBD) nhu sau:

1. V~ di€u kien, quy mo t6 chirc:
Co sa giao due, ca quan, t6 chirc, doanh nghiep (Tnr co sa giao due, t6 chirc,

doanh nghiep c6 t6 chirc y t~ co quan c6 hop d6ng kham b~nh, chua b~nh BHYT) duQ'c
c~p kinh phi tu quy kham b~nh, chua b~nh BHYT d~ CSSKBD cho cae d6i tUQ'ngdo
ca sa giao dl,lc,ea quan, t6 chuc, doanh nghi~p quan ly khi c6 du di~u ki~n sau day:

- C6 it nh~t mQt chuyen trach ho~c kiem nhi~m ho~c hQ'pd6ng lao dQng thai
h~n tu du 03 thang tra len, trinh dQt6i thi~u la trung dp y;

- C6 phong y t~ ho~c phong lam vi~c rieng d~ th1,fchi~n vi~c sa dp cuu xu ly
ban d~u cho cac d6i tUQ'ngdo ca so' giao dl,lc, ca quan, t6 chilc, doanh nghi~p quan ly
khi bi tai n~n thuang tich, cac b~nh thong thuong trong thai gian hQCt~p, lam vi~e t~i
ca sa giao dl,lc, ca quan, t6 chilc, doanh nghi~p.

2. V'e quy trinh nh~n, nQi dung su dl,lng, quan ly va thanh quy~t toan kinh phi
CSSKBD:

D€ nghi dan vi th1,fchi~n cac nQi dung theo quy dinh t~i Di~u 18 Thong tu s6
41/TTLT-BYT-BTC va Quy~t dinh 192/QD-BHXH ngay 24/7/2015 cua BHXH Thua
Thien Hu~ v€ vi~c ban hanh Quy trinh chuy~n kinh phi CSSKBD cho cae ea sa giao
dl,lCQU6c dan va cac ca quan, t6 chuc, doanh nghi~p c6 du di'eu ki~n CSSKBD.

Cae van ban hu6'ng d~n n6i tren d€ nghi dan vi tham khao tren Trang thong
tin di~n tu: bhxhthuathienhue.vn.Trong qua trinh th1,fchi~n n~u e6 vuang m~c xin lien
h~ vai ca quan BHXH huy~n, thi xa, thanh ph6 ho~c BHXH tinh qua s6 di~n tho~i:
3.820.063 (Phong Thu) , 3.820.064 (Phong K~ ho~ch- Tai chinh), 3.812.384 (Phong
Giam dinh BHYT).

BHXH tinh Thua Thien Hu~ thong bao cho cac dan vi duQ'cbi~t va th1,fchi~n
thea dung quy dinh. I(tv/

No'i nh~n:
- Nhu tren;
- Sa Y t~ (d~ bi~t);
- BHXH cae Huy$n, Thi xa, Thanh ph6 Hu~;
- Trang TTDT; ,/
- Luu:VT,GDBHYT. 'P/



BAa HIEMxAHQIVI¬ TNAM
BAO IIIEMxAHOI1HUA 'IlIIENHUE

CONG HOAxAHOI O-IDNGHiA VDJ:TNAM
HQc I~p - T._.,do - Hanh phiic

S6:;{~f)-BHXH Thiea Thien I-Iui, ngayJL)fhang 'fnam 2015

QUYETJ)JNH
Ban hanh Quy trinh trich chuyen kinh phi Cham soc sire khoe ban dfiu

cho cac co' so' giao due qu6c dan va cac co' quan, t6 clnrc doanh nghi~p co
dii di~u ki~n cham soc sue khoe ban dfiu

GIAM DOC BAoHIEM xX HOI TiNH THUA TlIIEN HUE

Can cir Thong tu s6 178/2012/TT-BTC ngay 23/10/2012 cua BQTai chinh
vS huang d~n kS toan ap dung cho Bao hi~m xa hoi (BHXI-I) Viet Nam;

Can cir Thong tu lien tich s6 4112014/TTLT-BYT-BTC ngay 2411112014
cua BQY tS - BQTai chinh huang d~n thuc hien Bao hi~m y tS (BHYT);

Can cir Quyet dinh s6 1399/QD-BHXH ngay 22/12/2014 cua BHXH Vi~t
Nam ban hanh quy dinh v6 t6 chirc thuc hien BHYT trong kharn benh, chira
benh;

Can cir Van ban s6 201lHDLN-SGD&DT-BHXI-I ngay 14/4/2014 cua lien
nganh Sa Giao duc-Dao tao voi BHXH tinh Thira Thien HuS huang d~n thirc
hien vS viec quan ly va su dVng quy Cham soc suc kh6e ban d~u (CSSKBD) til
ngu6n quy kham chua b~nh BHYT h9C sinh;

Can cu Van ban s6 332/I-ID-DHH-BHXH ngay 13/6/2014 cua lien nganh
D~i h9CHuS vai BHXH tinh Thila Thien HuS huo'ng d~n th\Ic hi~n vS vi9C qU~ll1

ly va su dVng quy CSSKBD til ngu6n quy kham chua b9nh BI-IYT cho sinh vien
t~i cac truong d~i h9C thanh vien va cac khoa tn,rc thuQc D~i h9CHuS;

Xet dS nghi Clla Truang phong: KS ho~ch - Tai chfnh, Thu, Giam dinh
BHYT va TiSp nh~n - Quan ly h6 sa,

QUYETDJNH:

Di~u 1. Ban hanh kem thea QuySt dinh nay Quy trinh trfch chuy~n kinh
phi CSSKBD cho cac ca sa giao dvc thuQc h~ th6ng giao dvc qu6c dan va cac ca
quan, t6 chuc doanh nghi9P co du diSu ki9n CSSKBD.

Di~u 2. QuySt dinh nay co hi~u l\Ic k~ ttl' ngay ky va thay thS QuySt dinh
s6 195/QD-BHXH ngay 27110/2014 vS vi~c ban hanh quy trinh trfch chuy~n va
quySt toan kinh phi CSSKBD cho h9C sinh sinh vien t~i cac truang h9C tren dia
ban tinh Thila Thien HuS,



:Di~u3. Truong cac phong: KS hoach - Tai chinh, Thu, Giam dinh BHYT,
TiSp nhan - Quan ly h6 sa va Giam d6c Bao hiSm xa h9i cac huyen, thi xa, thanh
pho HuS chiu trach nhiern thi hanh Quyet dinh nay.!.~·

NO'inhiin:
- Nhu Di€u 3;
- BHXHVN (d~ bao cao);
- OD, cac POD;
- Ban chi dao ISO;
- Trang TTDT (noi bo); / /

/} /,/
- Luu: VT, KHTC /V'



CONG nOA XAHOI OrUNGHiA VIf;rNAM
DQc l~p - TV' do - Hl;lnh phuc

BAaHffiMxAHorv-reTNAM
BA.omEMxAHOI TlrUA11nENlruE

QUYTRiNH
Trich chuyen kinh phi Cham soc sU'C khoc ban d5u cho cac co' so' giao due

thuQc h~ th6ng giao due qudc dan va cac co' quan, t6 chirc doanh nghi~p co
du di~u ki~n cham soc sire khoc ban d5u

(Ban hanh kem thea Quyit dinh s6).BJjQD-BHXH ngay11 I (f120] 5 cua
Giam a6c Baa hitm xd h9i tinh Thiea Thien Hui)

1.Ml}C nicn.
_ Quy dinh trinh tv C~lC buoc ti6n hanh trong vice trich chuyen kinh phi

Cham soc sire khoc ban diu (CSSKBD) cho cac co sa giao due thuoc h~ thong

giao due quoc dan va cac cO' quan, t6 chirc doanh nghicp co du di6u kien

CSSKBD thea quy dinh tai Di~u 18 Thong tu 4112014/TTLT-BYT-13TC;

_Xay dung nguyen tac, nQi dung, trach nhiem, m6i quan h9 va each thirc

phoi hop giai quyet corig viec gitra cac phong, Bao hi~m xa hoi cac hUY9n,thi xa

va thanh ph6 Hu6 (BI-IXH c~p hUY9n)nh~m thvc hi9n t6t chuc nang, nhi9m V\l,

quySn h,;t11,dam bao quy~n 19i ctm ngu(Ji tham gia bao hi6m y t~ (BHYT).

2. PH~M VI Ap Dl)NG:
_Cac cO'sa giao d\lc thuQc h9 th6ng giao d\lc qu6c dan va cac cO'quan, t6

chuc doanh nghi9P co du di~u ki9n cham soc s{rckhoe ban d~u thea quy dinh t(;li

DiSu 18 Thong tu 4112014/TTLT-BYT-BTC;
_CO'quan BHXH, trong do neu r6 trach nhi9111cua Phong K~ hO(;lch- Tai

chinh (KHTC), Phong Thu, Phong Gia111dinh BI-IYT, Phong Ti~p nh~n quan 1y

h6 sO'va 13HXH c~p huy~n (bQ ph~n k~ toan, bQ ph~ln thu, bQ ph~n giam dinh

13HYT,bQph~n ti~p nh~n quan 1yh6 sO')ctmg ph6i hQ'pthvc hi9n.

3. TAl LI~~UVn~N DAN:
_ Thong tu s6 178/2012/TT-BTC ngay 23110/2012 cua, 13QTai chinh v~

huang d~n k~ toan ap d\mg cho Bao hi6m xii hQiVi9t Nam;

_ Van b~m s6 201/I-IDLN-SGI)&DT-BHXI-I ngay 14/4/2014 cua lien

nganh Sa Giao d\lc - Dao t<;tov6i BHXH tinh Thu'a Thien I-lu~hl.l'6ngd~l1thvc



hien v~ vice quan ly va sir dung quy CSSKBD til nguon quy kham chua benh

BHYT hoc sinh;
,

- Van ban so 332/HDLN-SGD&DT-BHXH ngay 13/6/2014 cua lien

nganh Dai hoc Hu~ voi BHXH tinh Thira Thien Hu~ huang d~n thuc hien v~

viec quan 1y va SLI'dung quy CSSKBD tir nguon quy kham chua benh BHYT

cho sinh vien cac tnrorig dai hoc thanh vien va cac khoa true thuoc Dai hoc HuS;

- Thong nr lien tich sc14112014/TTLT-BYT-BTC ngay 2411112014 cua B9

Y t~ - BO Tai chinh huong d§n thuc hien BHYT;

~ Quyet dinh s6 1399/QD-B1-IXI-I ngay 22/12/2014 cua BHXH Viet Nam

ban hanh quy dinh v~ t(1clurc thuc hien BHYT trong kham benh, chua benh;

- 1-19P dong, thanh 1y hop d6ng trich chuyen kinh phi CSSKBD cho

HSSV,

4. NOI DUNG QUY TRINH:

4,1. D6i voi Phong Thu (hoac bo phan thu):

- Phong Thu (hoac bO phan thu) huong d§n dun vi, co s6 giao d\lc qu6c

dan gLriBan d~ nght trich chuy6n kinh phi CSSKBD thea m§u s6 OIIBHYT ban

hanh kem thea quy~t dtnh s6 1399/QD-BI-IXI-I cho cO' quan BHXH tru6'c ngay

31110 h~ng nam ,

- Phong TIm (ho?c b9 ph~n thu) ti~p nh~n ban d~ nghi trich chuySn kinh

phi CSSKBD tLl'Phc)ng Ti6p nh~n quan ly h6 sO'(ho~c b9 ph~n m9t cua) va thl,1c

hi9n nhu sau:

+ D6i v6'i cO's6 giao d\IC qU6c dan: Trang tho'i gian 02 ngay lam vi~c, din

Cll' s6 HSSV tham gia BI-1YT, nha tnro'ng l~p danh sach thea m§u s6 D03- TS

ban hanh kem thea Quyet dinh 11111QD-BHXH, danh sach HSSV tham gia

BHYT theo nh6m d6i tll'Q'ng khac thea m§u s6 03/BHYT ban hanh kern thea

Quy~t djnh s6 1399/QD-BHXH; quan ly s6 BHXH, the BHYT; danh sach tre

em dll'6'i 6 tu6i (bao g6m tre em cll' tru tren dia ban, k6 ca tre em la than nhan

cua d6i tll'C)'ngquy dinh tC;liDi6m a, Khoan 3, Di~u 12 su'a d6i, b6 sung cua Lu~t

BI-IYT, khong phan bic;t h9 kh§.u thll'o'ng tru) d6 xac dinh s6 thu BHYT cua cac

d6i tll'Q'ng nay, chuy6n phc)ng KI-ITC (ho~c bO ph~n k~ to an) lam can ClI trich

chuy6n kinh phi CSSKBD va chuy6n Phong C~p s6, the (ho~c b9 ph~n c~p s6,

the) de d6i chieu, then d6i.



+ U5i voi don vi: Hang thang, Phong Thu (hoac bQ phan thu) co trach

nhiem xac dinh s5 ti~n dong BHYT cho nguoi lao dong thuoc d5i tuong tham

gia BHYT, chuyen Phong KHTC (hoac bQ phan k6 toan).

4.2. U5i voi Phong Tiep nhan quan ly h6 so (hoac bQ phan mot cira):

TiSp nhan ban d~ nghi trich chuyen kinh phi CSSKBD cua don vi, co sa
giao due quoc dan thea m~u s6 0 lIBHYT ban hanh kern thea quyet dinh s6

1399/QU-BHXI--I chuyen cho Phong Thu (hoac bQ phan thu),

4.3. D6i v6i Phong K6 hoach - Tai chinh (hoac bQ phan 1<6toan cua

BHXI--I cap hUY9n)
_ Vao thang d~u nam hQChoac khoa hoc: Phong KHTC (hoac bQ phan k6

toan) t6 chuc ky hop d6ng trich chuyen kinh phi CSSKBD cho co sa giao due

quoc dan thea m~u s6 C84a-HD ban hanh kern thea Thong tu s6 178/2012/T'1'-

BTC.
_ Lap ph\l l\lc hQ'p d6ng trich chuy6n kinh phi CSSKBD cho co sa giao

d\lc qu5c dan (sau khi co xac nh~n s6 thu BHYT ella Phong Thu (ho~c bQ ph~n

thu)) va tiSn hanh t<;lmtmg kinh phi CSSKBD:

+ U6i v6i co sa giao d\lc m~m non: s6 ti6n trich b~ng 5% t6ng thu quy

BHYT tinh trcn t6ng s6 tre em du6i 6 tu6i dang thea hqc t'fi co sa.

+ U5i v6i co so' giao d\lc khac: s6 ti6n trich b~ng 7% t6ng thu quy BHYT

tinh tren t6ng s6 HSSV dang theo hC)ct'fi cO' sa giao d\lc co tham gia BEYT (k6

ca HSSV tham gia BI-IYT thea nho111d6i tuC)'ngkhac).

_ Hang thang, sau khi nh~n duC)'cxac nh~n s6 ti~n cia dong BHYT trong

thang cho nguo'i lao dQng thuQc d6i tLl'C)'ngtham gia BEYT Clla Phong Thu (ho~c

bQ ph~n thu), Phong KI-ITC (ho~c b0 ph~n k6 toan) ti6n hanh trich chuySn kinh

phi CSSKBD cho dO'n vi: 111tl'Ctrich d6 l'fi cho cac CO'quan, tf> chll'C, doanh

nghi~p co tf> chtl'C y t6 CO'quem b~ng 1% s6 ti~n dong BEYT (khong bao g6m

tiSn lai ch~m dong BHYT).

(Cac co sa giao d\lc thu0c h9 thfmg giao d\lc qu6c dan va cac cO'quan, tf>

chuc, doanh nghic;p phai co du di~u kic;n CSSKBD theo quy d1nh t<;liDi~u 18

Thong tu lien tich s6 41/20 14/TTLT-BYT-BTC m6i duC)'ctrich CSSKBD).

_ Ngay 05 clla thang, can Cll'bang t6ng hqp s6 kinh phi CSSKBD cho cac

co sa giao d\lc thuQc he; th6ng giao ch)c qu6c dan va dic CO'quem, tf>chlrc doanh



nghiep co du di6u kien cham soc sire khoe ban d~u thang truce cua BHXH c~p

huyen, Phong KHTC tien hanh c~p kinh phi.

- K~t thuc nam tai chinh: Phong KI-ITC (hoac bO phan kS toan) di6u chinh

phan kinh phi tang, giam tuong u'ng voi s6 ti6n thu BHYT thirc tS va thanh ly
hop d6ng thea mfru s6 C84b-HD ban hanh kern thea Thong tu s6 178/2012/TT
BTC,

4.4, D6i voi Phong Giam dinh BI-IYT (hoac bO phan giam dinh):

Dinh ky hoac dOt xuat kiem tra dieu kien va viec sir dung kinh phi danh

cho CSSKBD tai co so' giao d\IC quoc dan, dun vi thea guy dinh tai Di6u 18

Thong tu lien tich s6 4 112014/TTLT-BYT-BTC.

5. BrEU MAU:
Quy trinh nay sir dung cac bi6u mau:

* Theo Thong tu s(1178/2012/TT-BTC:

- M~u s6 C84a-I-ID (kern phu luc): HQ'p dong trich chuyen kinh phi

CSSKBD cho hoc sinh sinh vien (I-ISSY).

- Mfru s6 C84b-I-ID: Thanh ly hqp d6ng trich chuySn kinh phi CSSKBD
cho HSSV.

>I< Theo Thong tu lien tich s6 4112014/TTLT-BYT-BTC:
_ - Mfru s6 OllBHYT: Ban d6 nghi trich chuySn kinh phi CSSKBD.

- Mfru s6 03/BI-IYT: Danh sach I-ISSY tham gia BHYT thea nhom d6i
tUQ'ngkhac.

* Theo Quy~t dinh s6 lllllQD-BI-IXH:

- Mfru s6 D03-TS: Danh sach nguo'i chi tham gia BHYT.'lo/

GIAMDOC



BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: 41/2014/TTLT-BYT-BTC Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2014 

  

THÔNG TƯ LIÊN T ỊCH 

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ 

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; 

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức 
năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Bộ trưởng Bộ Y tế, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện bảo 
hiểm y tế. 

Chương I 

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, PH ƯƠNG THỨC ĐÓNG VÀ TRÁCH NHI ỆM ĐÓNG BẢO 
HIỂM Y TẾ 

Điều 1. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế 

Theo quy định tại Điều 12 sửa đổi, bổ sung của Luật Bảo hiểm y tế; các Điều 15, 21, 25 và Điều 
26 sửa đổi, bổ sung của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Điều 1 Nghị định số 
105/2014/NĐ-CP, đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (sau đây viết tắt là BHYT) bao gồm: 

1. Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng, bao gồm: 

a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động 
có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; người quản lý doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập 
và người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương; cán bộ, công chức, viên chức (sau 
đây gọi chung là người lao động) làm việc tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp sau đây: 

- Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân; 

- Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã 
hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; 

- Đơn vị sự nghiệp công lập và ngoài công lập; 

- Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế được thành lập, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp, 
Luật Đầu tư; 

- Cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; 

- Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thành lập, hoạt động theo Luật Hợp tác xã; 



- Hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn lao động theo hợp 
đồng lao động. 

b) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn theo quy định của pháp luật. 

2. Nhóm do tổ chức Bảo hiểm xã hội đóng, bao gồm: 

a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; 

b) Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên 
đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng; 

c) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; 

d) Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp; 

đ) Công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 206/CP ngày 30/5/1979 
của Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) về chính sách đối với công nhân mới giải phóng làm 
nghề nặng nhọc, có hại sức khỏe nay già yếu phải thôi việc. 

3. Nhóm do ngân sách nhà nước đóng, bao gồm: 

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ 
quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công 
an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an 
nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được 
hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công 
an; 

b) Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà 
nước; 

c) Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách 
nhà nước; 

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh, bao gồm: 

- Người có công với cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách 
mạng; 

- Cựu chiến binh đã tham gia kháng chiến từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo khoản 6 Điều 5 
Nghị định số 150/2006/NĐ-CP ngày 12/12/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
thi hành một số điều của Pháp lệnh Cựu chiến binh; 

- Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính 
sách của Đảng và Nhà nước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến 
chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và Nhà nước và Quyết định 
số 188/2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 
Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg; 

- Cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác 
trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 53/2010/QĐ-
TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân 



dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi 
việc, xuất ngũ về địa phương; 

- Quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân 
đội, đã phục viên, xuất ngũ về địa phương theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 
27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng 
chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội, đã phục viên, xuất ngũ về 
địa phương và Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg; 

- Người tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn 
Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg 
ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách đối với đối tượng tham gia 
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào sau ngày 
30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc; 

- Thanh niên xung phong theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18/12/2008 của Thủ 
tướng Chính phủ về chế độ BHYT và trợ cấp mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời 
kỳ kháng chiến chống Pháp và Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng 
Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong 
kháng chiến. 

đ) Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm; 

e) Trẻ em dưới 6 tuổi (bao gồm toàn bộ trẻ em cư trú trên địa bàn, kể cả trẻ em là thân nhân của 
đối tượng quy định tại Điểm a Khoản này, không phân biệt hộ khẩu thường trú); 

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng thực hiện theo quy định tại Nghị 
định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội 
đối với đối tượng bảo trợ xã hội, Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ 
quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi và Nghị định số 
28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 
điều của Luật Người khuyết tật; 

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; 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 theo Nghị quyết của Chính phủ, Quyết 
định của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; 

i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt 
sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ; 

k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại Điểm i khoản 
này, 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 học không tự lực được trong sinh hoạt hoặc suy giảm khả 
năng tự lực trong sinh hoạt. 

l) Thân nhân của các đối tượng quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều này (trừ con đẻ, con nuôi 
dưới 6 tuổi); 

m) Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật; 

n) Người nước ngoài đang học tập tại Vi ệt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước 
Việt Nam; 

o) Người phục vụ người có công với cách mạng, bao gồm: 

- Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình; 

- Người phục vụ thương binh, bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên sống ở gia 
đình; 

- Người phục vụ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học suy giảm khả năng 
lao động từ 81% trở lên sống ở gia đình. 

4. Nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, bao gồm: 

a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo; 

b) Học sinh, sinh viên là những người đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo 
dục quốc dân; 

c) Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức 
sống trung bình. 

5. Nhóm tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình, bao gồm: 

a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 
Khoản 4 Điều này và người đã khai báo tạm vắng; 

b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú, trừ đối tượng quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 
Khoản 4 Điều này; 

Ví dụ 1: Gia đình ông B có 05 người có tên trong sổ hộ khẩu, trong đó có 01 người hưởng lương 
hưu, 01 người là công chức; ngoài ra, có 01 người ở địa phương khác đến đăng ký tạm trú. Số 
người tham gia BHYT theo hộ gia đình ông B là 04 người. 

Điều 2. Phương thức đóng bảo hiểm y tế đối với một số đối tượng 

1. Đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng 
tháng do ngân sách nhà nước đảm bảo quy định tại Khoản 2 và Điểm c Khoản 3 Điều 1 Thông tư 
này: Hằng tháng, tổ chức Bảo hiểm xã hội thực hiện đóng BHYT cho đối tượng này từ nguồn 
kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo. 

2. Đối với người có công với cách mạng quy định tại Điểm d, thân nhân của người có công với 
cách mạng quy định tại Điểm i và Điểm k, người phục vụ người có công với cách mạng quy định 
tại Điểm o và người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng quy định tại Điểm g 
Khoản 3 Điều 1 Thông tư này: 



a) Hằng quý, tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành và số tiền đóng 
BHYT cho các đối tượng này (mẫu Phụ lục 01), gửi cơ quan Lao động-Thương binh và Xã hội 
cùng cấp để chuyển kinh phí tương ứng từ nguồn thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có 
công với cách mạng, nguồn thực hiện chính sách bảo trợ xã hội vào quỹ BHYT; 

b) Chậm nhất đến ngày 31 tháng 12 hằng năm, tổ chức Bảo hiểm xã hội chủ trì, phối hợp với cơ 
quan Lao động-Thương binh và Xã hội cùng cấp phải thực hiện xong việc thanh toán, chuyển 
kinh phí vào quỹ BHYT của năm đó. 

3. Đối với đối tượng quy định tại các điểm b, điểm d (trừ người có công với cách mạng), các 
điểm e, h và Điểm m Khoản 3 Điều 1 Thông tư này và người thuộc hộ gia đình cận nghèo quy 
định tại Điểm a Khoản 4 Điều 1 Thông tư này mà được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức 
đóng theo quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 1 Điều 3 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP: 

Hằng quý, tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành và số tiền đóng, hỗ trợ 
(mẫu Phụ lục 02), gửi cơ quan Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định tại 
Khoản 7 Điều này. 

4. Đối với đối tượng là người thuộc hộ gia đình cận nghèo quy định tại Điểm a Khoản 4 (trừ đối 
tượng được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT) và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 1 
Thông tư này: 

a) Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện của hộ gia đình trực tiếp nộp tiền đóng 
BHYT phần thuộc trách nhiệm phải đóng cho tổ chức Bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu BHYT tại 
cấp xã; 

b) Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã 
phát hành, số tiền thu của đối tượng và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (mẫu Phụ lục 02), gửi 
cơ quan Tài chính để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định tại Khoản 7 Điều này. 

5. Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân 
quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư này: 

a) Cơ sở giáo dục thu tiền đóng phần thuộc trách nhiệm phải đóng của học sinh, sinh viên 6 
tháng hoặc một năm một lần nộp vào quỹ BHYT; 

b) Phần kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT thực hiện như sau: 

- Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do địa phương nào quản lý thì 
ngân sách địa phương đó hỗ trợ, không phân biệt hộ khẩu thường trú của học sinh, sinh viên: 
Định kỳ 6 tháng, tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ BHYT đã phát hành, số tiền thu của 
học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ (mẫu Phụ lục 02), gửi cơ quan Tài chính 
để chuyển kinh phí vào quỹ BHYT theo quy định tại Khoản 7 Điều này; 

- Đối với học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản 
lý thì do ngân sách trung ương hỗ trợ: Định kỳ 6 tháng, tổ chức Bảo hiểm xã hội tổng hợp số thẻ 
BHYT đã phát hành, số tiền thu của học sinh, sinh viên và số tiền ngân sách nhà nước hỗ trợ 
(mẫu Phụ lục 02), gửi Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam để tổng hợp, gửi Bộ Tài chính để chuyển kinh 
phí vào quỹ BHYT. 

c) Đối với học sinh, sinh viên thuộc nhiều đối tượng khác nhau quy định tại Khoản 3 và Điểm a 
Khoản 4 Điều 1 Thông tư này đang theo học tại cơ sở giáo dục do Bộ, cơ quan Trung ương quản 



lý thì tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 8 Điều này và xuất trình thẻ BHYT cho cơ sở 
giáo dục khi lập danh sách tham gia BHYT, tránh việc cấp trùng thẻ BHYT. 

6. Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông 
tư này: Định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, người đại diện hộ gia đình trực tiếp nộp tiền 
đóng BHYT cho tổ chức Bảo hiểm xã hội hoặc đại lý thu BHYT tại cấp xã. 

7. Cơ quan Tài chính căn cứ quy định về phân cấp quản lý ngân sách của địa phương và bảng 
tổng hợp đối tượng, kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT do tổ chức Bảo hiểm 
xã hội chuyển đến, có trách nhiệm chuyển kinh phí vào quỹ BHYT mỗi quý một lần; chậm nhất 
đến ngày 31 tháng 12 hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí vào quỹ BHYT của 
năm đó. 

8. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều đối tượng tham gia BHYT khác nhau quy định 
tại Điều 1 Thông tư này thì đóng BHYT theo đối tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo 
thứ tự của các đối tượng quy định tại Điều 1 Thông tư này. 

Điều 3. Xác định số tiền đóng, hỗ trợ đóng đối với một số đối tượng khi Nhà nước điều 
chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở 

1. Đối với nhóm đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 1 Thông tư này và đối tượng người thuộc 
hộ gia đình cận nghèo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 1 Thông tư này được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ 100% mức đóng: 

Số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ 100% mức đóng được xác định theo mức đóng BHYT 
và mức lương cơ sở tương ứng với thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT. Khi Nhà nước điều 
chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở thì số tiền ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ 
được điều chỉnh kể từ ngày áp dụng mức đóng BHYT mới, mức lương cơ sở mới. 

2. Đối với nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng BHYT quy định 
tại Khoản 4 Điều 1 Thông tư này: 

Người tham gia BHYT đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng, số tiền đóng của người 
tham gia và hỗ trợ của ngân sách nhà nước được xác định theo mức đóng BHYT và mức lương 
cơ sở tại thời điểm đóng BHYT. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức 
lương cơ sở thì người tham gia và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung phần chênh lệch 
do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham gia đã 
đóng BHYT. 

Ví dụ 2: Ông M thuộc hộ cận nghèo đóng BHYT cho năm 2015. Tại thời điểm tháng 01/2015, 
mức đóng là 4,5%, mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng; giả sử từ tháng 5/2015, Nhà nước điều 
chỉnh mức lương cơ sở lên 1.200.000 đồng; số tiền đóng của ông M và hỗ trợ của ngân sách nhà 
nước xác định như sau: 

- Trường hợp ông M thực hiện đóng 6 tháng một lần vào tháng 01 và tháng 7 thì số tiền đóng, hỗ 
trợ 6 tháng đầu năm tính theo mức đóng 4,5% và mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng (ông 
M và ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức lương cơ 
sở đối với thời gian hai tháng 5 và 6). Số tiền đóng, hỗ trợ 6 tháng cuối năm được tính theo mức 
đóng 4,5% và mức lương cơ sở là 1.200.000 đồng/tháng. 

- Trường hợp ông M đóng một lần cho cả năm vào tháng 01 thì số tiền đóng, hỗ trợ được tính 
theo mức đóng BHYT 4,5% và mức lương cơ sở là 1.150.000 đồng/tháng (ông M và ngân sách 



nhà nước không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức lương cơ sở từ tháng 5 
đến tháng 12/2015). 

3. Đối với nhóm đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình quy định tại Khoản 5 Điều 1 Thông 
tư này: 

Người tham gia BHYT đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng thì số tiền đóng được xác 
định theo mức đóng giảm dần từ thành viên thứ hai trở đi theo quy định tại Điểm g Khoản 1 
Điều 2 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP và mức lương cơ sở tại thời điểm đóng BHYT. Khi Nhà 
nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia không phải 
đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời 
gian còn lại đã đóng BHYT. 

Ví dụ 3: Trường hợp 04 người của gia đình ông B ở ví dụ 1 tại Khoản 5 Điều 1 Thông tư này, có 
nhu cầu đóng BHYT một lần cho cả năm, số tiền đóng BHYT được xác định như sau (trường 
hợp Nhà nước điều chỉnh mức lương cơ sở thì vận dụng như ví dụ 2 tại Khoản 2 Điều này): 

- Người thứ nhất: 1.150.000 đồng x 4,5% x 12 tháng = 621.000 đồng. 

- Người thứ hai: 621.000 đồng x 70% = 434.700 đồng. 

- Người thứ ba: 621.000 đồng x 60% = 372.600 đồng. 

- Người thứ tư: 621.000 đồng x 50% = 310.500 đồng. 

Chương II  

LẬP DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, C ẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ 

Điều 4. Trách nhiệm lập danh sách tham gia bảo hiểm y tế 

1. Người sử dụng lao động lập danh sách tham gia BHYT của đối tượng quy định tại Khoản 1 
Điều 1 Thông tư này, gửi tổ chức Bảo hiểm xã hội. 

2. Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách tham gia BHYT của các đối tượng quy định tại các 
Khoản 2, 3, 4 và Khoản 5 Điều 1 Thông tư này theo hộ gia đình, trừ đối tượng quy định tại các 
Điểm a, l và Điểm n Khoản 3, Điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư này, gửi Bảo hiểm xã hội cấp 
huyện, cụ thể như sau: 

a) Năm 2015, Ủy ban nhân dân cấp xã lập danh sách tham gia BHYT trên địa bàn và gửi 01 
bản danh sách về Bảo hiểm xã hội cấp huyện chậm nhất là ngày 01 tháng 10 năm 2015; 

b) Từ năm 2016, hằng tháng Ủy ban nhân dân xã lập danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia 
BHYT trên địa bàn và gửi 01 bản danh sách về Bảo hiểm xã hội cấp huyện để điều chỉnh việc 
cấp thẻ BHYT trên địa bàn. 

3. Các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở dạy nghề có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT 
của các đối tượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý 
theo quy định tại Điểm n và Điểm o Khoản 3 và Điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư này, gửi tổ 
chức Bảo hiểm xã hội chậm nhất là ngày 31 tháng 10 hằng năm. 

4. Tổ chức Bảo hiểm xã hội nhận được danh sách tham gia BHYT theo quy định tại Khoản 2 và 
Khoản 3 Điều này, có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị quản lý đối tượng 
rà soát trước khi cấp thẻ BHYT. 



5. Việc lập danh sách tham gia BHYT đối với các đối tượng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an 
quản lý quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 1; Điểm a, Điểm l (trừ trẻ em dưới 6 tuổi) và Điểm n 
Khoản 3 Điều 1; Điểm b Khoản 4 Điều 1 Thông tư này thực hiện theo văn bản quy định riêng. 

Ví dụ 4: Cháu Q dưới 6 tuổi là con sĩ quan quân đội, thuộc đối tượng quy định tại Điểm e khoản 
3 Điều 1 Thông tư này. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 17 sửa đổi, bổ sung của Luật 
BHYT thì cháu Q được Ủy ban nhân dân xã nơi cư trú lập danh sách tham gia BHYT gửi Bảo 
hiểm xã hội cấp huyện để cấp thẻ BHYT, ngân sách địa phương đảm bảo nguồn đóng BHYT. 

6. Danh sách đối tượng tham gia BHYT được lập theo mẫu do Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam ban 
hành. 

Điều 5. Thẻ bảo hiểm y tế 

1. Mẫu thẻ BHYT do Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam ban hành sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y 
tế. Thẻ BHYT phản ánh một số thông tin sau đây: 

a) Mã số thẻ BHYT: Mã số thẻ BHYT phải thống nhất theo số định danh cá nhân do cơ quan 
Nhà nước có thẩm quyền cấp. Trường hợp cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chưa cấp số định 
danh cá nhân thì Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam quy định mã số cho người tham gia BHYT bảo đảm 
mỗi người tham gia BHYT có một mã số thẻ BHYT duy nhất; 

b) Mã số mức hưởng BHYT của người tham gia theo quy định tại Điều 22 sửa đổi, bổ sung của 
Luật BHYT và Điều 4 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP; 

c) Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 16 sửa đổi, bổ sung 
của Luật BHYT; thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT của một số đối tượng như sau: 

- Đối với người hưởng trợ cấp thất nghiệp, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT tương ứng với 
thời hạn được hưởng trợ cấp thất nghiệp ghi trong quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp của cơ 
quan nhà nước cấp có thẩm quyền; 

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT kể từ ngày sinh đến ngày trẻ đủ 
72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thời hạn sử dụng ghi 
trên thẻ BHYT đến ngày 30 tháng 9 của năm đó; 

- Đối với 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: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 
31 tháng 12 của năm đó hoặc ngày 31 tháng 12 của năm cuối ghi trên thẻ BHYT (trường hợp 
thời hạn sử dụng thẻ BHYT cấp nhiều năm); 

- Đối với người thuộc hộ gia đình nghèo, người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà 
nước hỗ trợ 100% mức đóng: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 
31 tháng 12 của năm đó. Trường hợp, tổ chức Bảo hiểm xã hội nhận được danh sách đối tượng 
tham gia BHYT kèm theo Quyết định phê duyệt danh sách người thuộc hộ gia đình nghèo, người 
thuộc hộ gia đình cận nghèo của cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau ngày 01 tháng 01 thì thời 
hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày Quyết định này có hiệu lực; 

- Đối với người thuộc hộ gia đình cận nghèo được ngân sách nhà nước hỗ trợ một phần mức 
đóng và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có 
mức sống trung bình: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày người tham gia nộp tiền đóng 
BHYT tương ứng với thời hạn được hưởng chính sách theo Quyết định phê duyệt danh sách 



người thuộc hộ gia đình cận nghèo và người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư 
nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; trường 
hợp tham gia BHYT lần đầu thì thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT sau 30 ngày kể từ ngày 
người tham gia nộp tiền đóng BHYT; 

- Đối với học sinh, sinh viên, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 
31 tháng 12 của năm đó; đối với học sinh vào lớp một và sinh viên năm thứ nhất thời hạn sử 
dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày nhập học hoặc ngày hết hạn của thẻ BHYT được cấp lần trước 
đến 31 tháng 12 năm sau; đối với học sinh lớp 12 và sinh viên năm cuối thời hạn sử dụng ghi 
trên thẻ BHYT từ ngày 01 tháng 01 đến ngày cuối của tháng kết thúc năm học đó; 

- Đối với các đối tượng tham gia BHYT khác, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT do Bảo hiểm 
xã hội Vi ệt Nam quy định. 

d) Từ ngày 01/01/2016, thẻ BHYT cấp cho người tham gia phải thể hiện thời gian tham gia liên 
tục trước đó theo tháng, tối đa là 60 tháng, trừ đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và 
Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này. Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng 
ghi trên thẻ BHYT lần sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián 
đoạn tối đa không quá 03 tháng; 

Người lao động được cử đi học tập hoặc công tác tại nước ngoài, thời gian tham gia BHYT liên 
tục bao gồm thời gian học tập hoặc công tác tại nước ngoài cho đến ngày có quyết định trở lại 
làm việc của cơ quan, tổ chức cử đi; 

Người lao động đi lao động tại nước ngoài, trong thời gian 60 ngày kể từ ngày nhập cảnh về 
nước nếu tham gia BHYT thì thời gian tham gia BHYT liên tục bao gồm toàn bộ thời gian đi lao 
động tại nước ngoài và thời gian kể từ khi về nước đến thời điểm tham gia BHYT; 

Người lao động trong thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định 
của Luật việc làm nếu không tham gia BHYT theo các nhóm khác, thì thời gian tham gia BHYT 
liên tục bao gồm thời gian làm thủ tục chờ hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp theo quy định của 
Luật Việc làm. 

Ví dụ 5: Ông M có thời gian tham gia BHYT liên tục từ ngày 21/12/2013 đến ngày 31/12/2015; 
thời gian tham gia BHYT liên tục ghi trên thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2016 
như sau: "Thời gian tham gia liên tục đến ngày 31/12/2015: 24 tháng 10 ngày". 

Ví dụ 6: Ông V có thời gian tham gia BHYT liên tục đến ngày 31/12/2015 là 70 tháng; thời gian 
tham gia BHYT liên tục ghi trên thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2016 như sau: 
"Thời gian tham gia liên tục đến ngày 31/12/2015: trên 60 tháng". 

Ví dụ 7: Bà K làm việc tại một doanh nghiệp và có đóng BHYT liên tục từ ngày 01/01/2013, đến 
ngày 05/01/2015 thì chấm dứt hợp đồng lao động. Bà K nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 
ngày 04/4/2015 (trong thời hạn 03 tháng); cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hưởng trợ 
cấp thất nghiệp ngày 20/4/2015 (trong thời hạn 20 ngày); tổ chức Bảo hiểm xã hội nhận được 
quyết định ngày 26/4/2015 và thực hiện việc chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động từ 
ngày 01/05/2015 (trong thời hạn 03 tháng). Trường hợp này, thời gian tham gia BHYT liên tục 
đến ngày 30/4/2015 là 28 tháng. 

2. Việc cấp thẻ BHYT đối với người đã hiến bộ phận cơ thể theo quy định của pháp luật thực 
hiện như sau: 



a) Cơ sở y tế nơi lấy bộ phận cơ thể người có trách nhiệm ghi rõ "đã hiến bộ phận cơ thể" trên 
giấy ra viện; 

b) Tổ chức Bảo hiểm xã hội căn cứ giấy ra viện quy định tại Điểm a Khoản này cấp thẻ BHYT 
cho người đã hiến bộ phận cơ thể và thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú; 

c) Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày người đã hiến bộ phận cơ thể ra viện. 

Chương III  

TỔ CHỨC KHÁM B ỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ 

Điều 6. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đăng ký khám bệnh, chữa bệnh và chuyển tuyến 
khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

1. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT là cơ sở y tế theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa 
bệnh có ký kết hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT với tổ chức Bảo hiểm xã hội. 

2. Đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

Điều 7. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

1. Nguyên tắc chung: 

a) Tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm ký hợp đồng với cơ sở y tế. Hợp đồng khám bệnh, 
chữa bệnh BHYT được lập theo mẫu quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Thông tư này. 
Tùy theo điều kiện của cơ sở y tế, tổ chức Bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế thống nhất bổ sung nội 
dung trong hợp đồng nhưng không trái quy định của pháp luật về BHYT; 

b) Thời hạn có hiệu lực của hợp đồng theo năm tài chính, từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 
12 của năm đó; đối với hợp đồng ký lần đầu được tính kể từ ngày ký đến ngày 31 tháng 12 của 
năm đó; 

c) Các khoản chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp người tham gia BHYT đến khám 
bệnh, chữa bệnh trước ngày 01 tháng 01 nhưng ra viện kể từ ngày 01 tháng 01 thì thực hiện như 
sau: 

- Trường hợp cơ sở y tế tiếp tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh thì tính vào chi phí khám 
bệnh, chữa bệnh năm sau; 

- Trường hợp cơ sở y tế không tiếp tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh thì tính vào chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh năm trước. 

2. Hồ sơ ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT: 

a) Đối với cơ sở y tế ký hợp đồng lần đầu: 

- Công văn đề nghị ký hợp đồng của cơ sở y tế; 

- Giấy phép hoạt động của cơ sở y tế; 

- Quyết định phân hạng bệnh viện của cấp có thẩm quyền (nếu có); đối với cơ sở khám bệnh, 
chữa bệnh ngoài công lập phải có Quyết định tuyến chuyên môn kỹ thuật của cấp có thẩm quyền. 

b) Đối với cơ sở y tế ký hợp đồng hằng năm: 



Bổ sung chức năng nhiệm vụ, phạm vi chuyên môn, hạng bệnh viện được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt (nếu có). 

3. Thủ tục ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT: 

a) Đối với cơ sở y tế ký hợp đồng lần đầu: 

- Cơ sở y tế gửi 01 bộ hồ sơ quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này đến tổ chức Bảo hiểm xã hội 
theo phân cấp của Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam; 

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (theo ngày ghi trên dấu công văn 
đến), tổ chức Bảo hiểm xã hội phải thực hiện xong việc xem xét hồ sơ và ký hợp đồng; trường 
hợp không đồng ý ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

b) Đối với cơ sở y tế ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh hằng năm: Cơ sở y tế và tổ chức Bảo 
hiểm xã hội hoàn thành việc ký hợp đồng BHYT năm sau trước ngày 31 tháng 12. 

4. Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại Trạm y tế xã và cơ sở y tế của cơ quan, đơn vị, 
trường học: 

a) Đối với Trạm y tế xã: 

- Tổ chức Bảo hiểm xã hội ký hợp đồng với bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế huyện nơi 
chưa tách riêng bệnh viện huyện hoặc cơ sở y tế khác do Sở Y tế phê duyệt để thực hiện khám 
bệnh, chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế xã cho người tham gia BHYT. 

- Trong phạm vi quỹ khám bệnh, chữa bệnh được giao, Bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế 
huyện hoặc cơ sở y tế do Sở Y tế phê duyệt có trách nhiệm cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế 
cho Trạm y tế xã và thanh toán chi phí sử dụng giường bệnh (nếu có) và dịch vụ kỹ thuật y tế do 
Trạm y tế xã thực hiện trong phạm vi chuyên môn; đồng thời theo dõi, giám sát và tổng hợp để 
thanh toán với tổ chức Bảo hiểm xã hội. 

- Tổng kinh phí khám bệnh, chữa bệnh tại Trạm y tế xã tối thiểu bằng 10% và tối đa không vượt 
quá 20% của quỹ khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tính trên số thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, 
chữa bệnh ban đầu tại Trạm y tế xã được xác định theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 11 
Thông tư này. 

- Thời gian lưu người bệnh để theo dõi và điều trị tại Trạm y tế xã không quá 03 ngày; đối với 
Trạm y tế xã thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn, xã đảo, huyện 
đảo không quá 05 ngày. 

b) Đối với cơ sở y tế của cơ quan, đơn vị, trường học (trừ cơ quan, đơn vị, trường học được cấp 
kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Điểm b và c Khoản 1 Điều 6 Nghị định số 
105/2014/NĐ-CP): 

Cơ quan, đơn vị, trường học quản lý cơ sở y tế ký hợp đồng trực tiếp với tổ chức Bảo hiểm xã 
hội và có trách nhiệm cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế để bảo đảm yêu 
cầu khám bệnh, chữa bệnh. Trường hợp cơ quan, đơn vị, trường học quản lý cơ sở y tế tương 
đương Trạm y tế xã không thực hiện được việc cung ứng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ 
thuật y tế để bảo đảm yêu cầu khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức Bảo hiểm xã hội ký hợp đồng 
thông qua bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế huyện. 

5. Đối với Phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế huyện: 
thực hiện như đối với các khoa của bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế huyện. Căn cứ quy 



định về chuyên môn, bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh được cấp thẩm quyền phê duyệt, tổ 
chức Bảo hiểm xã hội và bệnh viện huyện hoặc Trung tâm y tế huyện thống nhất trong hợp đồng 
khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực. 

Điều 8. Thủ tục khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

1. Người tham gia BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình thẻ BHYT có ảnh; 
trường hợp thẻ BHYT chưa có ảnh thì phải xuất trình một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân 
của người đó. 

2. Trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa bệnh chỉ phải xuất trình thẻ BHYT. Trường hợp 
không xuất trình thẻ BHYT vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT nhưng phải 
xuất trình giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau khi sinh mà 
chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ của trẻ ký 
xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại Khoản 2 Điều 13 Thông 
tư này và chịu trách nhiệm về việc xác nhận này. 

3. Người tham gia BHYT trong thời gian chờ cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT khi đến khám bệnh, 
chữa bệnh phải xuất trình giấy hẹn cấp lại thẻ, đổi thẻ BHYT do tổ chức Bảo hiểm xã hội nơi 
tiếp nhận hồ sơ cấp lại thẻ, đổi thẻ cấp và một loại giấy tờ chứng minh về nhân thân của người 
đó. 

4. Người đã hiến bộ phận cơ thể đến khám bệnh, chữa bệnh phải xuất trình các giấy tờ quy định 
tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều này. Trường hợp phải điều trị ngay sau khi hiến 
mà chưa có thẻ BHYT vẫn được hưởng quyền lợi của người tham gia BHYT; thủ trưởng cơ sở y 
tế nơi lấy bộ phận cơ thể và người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh ký xác nhận vào hồ sơ 
bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại Khoản 3 Điều 13 Thông tư này và chịu trách 
nhiệm về việc xác nhận này. 

5. Trường hợp chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh, người tham gia BHYT phải xuất trình các 
giấy tờ quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều này và giấy chuyển tuyến theo 
quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

6. Trường hợp cấp cứu, người tham gia BHYT được đến khám bệnh, chữa bệnh tại bất kỳ cơ sở 
y tế nào và phải xuất trình các giấy tờ quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều 
này trước khi ra viện. Khi hết giai đoạn cấp cứu, người bệnh được cơ sở y tế làm thủ tục chuyển 
đến khoa, phòng điều trị khác tại cơ sở để tiếp tục theo dõi, điều trị hoặc chuyển tuyến khám 
bệnh, chữa bệnh như trường hợp khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến quy định. 

Đối với cơ sở y tế không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT, khi người bệnh ra viện, cơ 
sở y tế có trách nhiệm cung cấp cho người bệnh các giấy tờ xác nhận tình trạng bệnh lý, các 
chứng từ hợp lệ liên quan đến chi phí khám bệnh, chữa bệnh để người bệnh thanh toán với tổ 
chức Bảo hiểm xã hội theo quy định tại các Điều 14, 15 và Điều 16 Thông tư này. 

7. Người tham gia BHYT đến khám lại theo giấy hẹn của bác sỹ tại cơ sở y tế tuyến trên không 
qua cơ sở y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu phải xuất trình các giấy tờ quy định tại 
Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 Điều này và giấy hẹn khám lại. Mỗi giấy hẹn khám lại chỉ 
có giá trị sử dụng một lần theo thời gian ghi trong giấy hẹn. Căn cứ vào tình trạng bệnh và yêu 
cầu chuyên môn khi người bệnh đến khám lại, bác sỹ quyết định việc tiếp tục hẹn khám lại cho 
người bệnh. 



8. Người tham gia BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh mà không phải trong tình trạng cấp cứu 
trong thời gian đi công tác; làm việc lưu động; đi học tập trung theo các hình thức đào tạo, 
chương trình đào tạo, tạm trú thì được khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế cùng tuyến 
chuyên môn kỹ thuật hoặc tương đương với cơ sở đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu ghi 
trên thẻ BHYT phải xuất trình các giấy tờ quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 hoặc Khoản 3 
Điều này và một trong các giấy tờ sau đây (bản chính hoặc bản sao): giấy công tác, quyết định cử 
đi học, giấy tờ chứng minh đăng ký tạm trú. 

9. Cơ sở y tế, tổ chức Bảo hiểm xã hội không được quy định thêm thủ tục hành chính trong khám 
bệnh, chữa bệnh BHYT, ngoài các thủ tục quy định tại Điều này. Trường hợp cơ sở y tế, tổ chức 
Bảo hiểm xã hội cần sao chụp thẻ BHYT, giấy chuyển viện, các giấy tờ liên quan đến khám 
bệnh, chữa bệnh của người bệnh để phục vụ cho công tác quản lý thì phải tự sao chụp, không 
được yêu cầu người bệnh sao chụp hoặc chi trả cho khoản chi phí này. 

Điều 9. Giám định bảo hiểm y tế 

1. Tổ chức Bảo hiểm xã hội thực hiện việc giám định BHYT và chịu trách nhiệm về kết quả 
giám định theo quy định của pháp luật về BHYT. 

2. Nội dung giám định BHYT, bao gồm: 

a) Kiểm tra các thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại Điều 8 Thông tư này; 

b) Kiểm tra, đánh giá việc chỉ định điều trị, sử dụng thuốc, hóa chất, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật 
y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT và ngày nằm viện thực tế của người 
bệnh; 

c) Kiểm tra, đánh giá xác định chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT: 

- Việc lập phiếu thanh toán cho người bệnh và bảng kê chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú, 
nội trú, bảo đảm phản ánh đúng các khoản chi và lập theo đúng biểu mẫu quy định; 

- Kiểm tra chi phí đề nghị quyết toán của cơ sở y tế. 

d) Phối hợp với nhân viên y tế tại cơ sở y tế giải quyết vướng mắc về thủ tục khám bệnh, chữa 
bệnh BHYT, về quyền lợi, trách nhiệm của người tham gia BHYT; tiếp xúc trực tiếp với người 
bệnh tại khoa, phòng điều trị để giải đáp, phổ biến chính sách pháp luật về BHYT. 

3. Việc giám định BHYT được thực hiện đồng thời hoặc thực hiện sau khi người bệnh ra viện và 
đảm bảo chính xác, công khai, minh bạch. Kết quả giám định được lập thành văn bản và thông 
báo cho cơ sở y tế. 

4. Nội dung giám định BHYT phải đảm bảo thống nhất giữa cơ sở y tế và tổ chức Bảo hiểm xã 
hội. Trường hợp chưa thống nhất thì phải ghi rõ ý kiến của các bên và báo cáo cơ quan cấp trên 
để giải quyết. 

5. Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam hướng dẫn cụ thể nội dung, quy trình giám định BHYT sau khi có 
ý kiến thống nhất của Bộ Y tế. 

Chương IV 

THANH TOÁN CHI PHÍ KHÁM B ỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ GIỮA CƠ 
QUAN BẢO HIỂM XÃ H ỘI VÀ CƠ SỞ Y TẾ 

Điều 10. Thanh toán theo định suất 



1. Nguyên tắc chung: 

a) Thanh toán theo định suất là thanh toán theo mức phí được xác định trước theo phạm vi dịch 
vụ cho một đầu thẻ đăng ký tại cơ sở cung ứng dịch vụ 

y tế trong một khoảng thời gian nhất định (sau đây gọi là suất phí); 

b) Tổng quỹ định suất được thanh toán là số tiền tính theo số thẻ BHYT đăng ký và suất phí đã 
được xác định; 

c) Cơ sở y tế được chủ động sử dụng nguồn kinh phí đã được xác định trong năm để cung cấp 
các dịch vụ y tế cho người bệnh có thẻ BHYT và không được thu thêm bất kỳ một khoản chi phí 
nào trong phạm vi quyền lợi của người bệnh có thẻ BHYT. Tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách 
nhiệm giám sát, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh có thẻ BHYT. 

2. Xác định quỹ định suất: 

a) Quỹ định suất giao cho cơ sở y tế hằng năm bằng suất phí nhân (x) với tổng số thẻ BHYT 
đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu trong năm và được điều chỉnh theo hệ số k quy 
định tại Điểm d Khoản này; 

b) Suất phí được xác định theo tuyến chuyên môn kỹ thuật, bằng tổng chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh BHYT theo tuyến chuyên môn kỹ thuật năm trước chia (:) cho tổng số thẻ BHYT đăng ký 
khám bệnh, chữa bệnh ban đầu cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật năm trước; 

c) Tổng chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo tuyến chuyên môn kỹ thuật năm trước là chi 
phí khám bệnh, chữa bệnh của người có thẻ BHYT do tổ chức Bảo hiểm xã hội địa phương phát 
hành, đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y tế thuộc tuyến đó, bao gồm: chi phí 
tại các cơ sở y tế cùng tuyến chuyên môn kỹ thuật trong và ngoài tỉnh, chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh tại cơ sở y tế khác ngoài nơi người bệnh đăng ký ban đầu, trừ các khoản chi phí quy định 
tại Điểm đ Khoản này; 

d) Hệ số k là hệ số điều chỉnh do biến động về chi phí khám bệnh, chữa bệnh và các yếu tố liên 
quan khác của năm sau so với năm trước. Hệ số k áp dụng năm 2015 là 1,10; từ năm 2016 điều 
chỉnh theo chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế của năm trước liền kề do Tổng cục Thống kê 
công bố; 

đ) Chi phí vận chuyển, chạy thận nhân tạo, ghép bộ phận cơ thể người, phẫu thuật tim, can thiệp 
tim mạch, điều trị bệnh ung thư, bệnh hemophilia và phần chi phí cùng chi trả của người bệnh 
không tính vào tổng quỹ định suất; 

e) Quỹ định suất giao cho cơ sở y tế không vượt quá quỹ khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở này 
theo quy định tại Điểm a hoặc Điểm b Khoản 4 Điều 11 Thông tư này trừ (-) đi phần chi ngoài 
định suất phát sinh trong năm. Trường hợp đặc biệt, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh báo cáo Bảo hiểm 
xã hội Vi ệt Nam xem xét, điều chỉnh nhưng suất phí điều chỉnh không vượt quá mức chi bình 
quân chung theo tuyến chuyên môn kỹ thuật trên phạm vi cả nước do Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam 
xác định và thông báo hàng năm. 

3. Theo dõi, điều chỉnh quỹ định suất: 

Khi có sự thay đổi về số thẻ BHYT đăng ký tại cơ sở y tế, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách 
nhiệm thông báo cho cơ sở y tế số thẻ BHYT và tổng quỹ định suất được sử dụng. Trường hợp 
chi phí khám bệnh, chữa bệnh thay đổi do thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, 
ứng dụng dịch vụ y tế mới, thuốc mới và các yếu tố liên quan khác hoặc thay đổi chức năng, 



nhiệm vụ của cơ sở y tế thì hai bên thống nhất xác định lại suất phí và điều chỉnh quỹ định suất 
cho phù hợp. 

4. Sử dụng quỹ định suất: 

a) Quỹ định suất được sử dụng để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ cho 
người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở đó, kể cả chi phí khám bệnh, chữa 
bệnh tại Trạm y tế xã, tại các cơ sở y tế khác và thanh toán trực tiếp theo quy định tại các điều 
14, 15 và Điều 16 Thông tư này. Tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thông báo kịp thời cho 
cơ sở y tế những khoản chi phí phát sinh tại các cơ sở y tế khác và trừ vào quỹ định suất giao cho 
cơ sở y tế đó. 

b) Trường hợp quỹ định suất có kết dư thì cơ sở y tế được hạch toán phần kết dư được để lại vào 
nguồn thu của đơn vị sự nghiệp. Số kết dư được để lại tối đa không quá 20% quỹ định suất, phần 
còn lại chuyển vào quỹ khám bệnh, chữa bệnh chung của tỉnh để quản lý, sử dụng. Nếu quỹ định 
suất bao gồm cả chi phí khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã thì đơn vị được giao ký hợp đồng 
khám bệnh, chữa bệnh tại các Trạm y tế xã có trách nhiệm trích một phần kết dư cho các Trạm y 
tế tuyến xã theo số thẻ đăng ký tại từng Trạm y tế. 

c) Trường hợp quỹ định suất thiếu hụt: 

- Do nguyên nhân khách quan như tăng tần suất khám bệnh, chữa bệnh, áp dụng kỹ thuật mới có 
chi phí lớn thì tổ chức Bảo hiểm xã hội xem xét và thanh toán tối thiểu 60% chi phí vượt quỹ; 

- Do nguyên nhân bất khả kháng như dịch bệnh bùng phát, tỷ lệ người mắc bệnh nặng, chi phí 
lớn quá cao so với dự kiến ban đầu thì Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh thống nhất với Sở Y tế xem xét, 
thanh toán bổ sung cho cơ sở y tế. Trường hợp quỹ khám bệnh, chữa bệnh của tỉnh không đủ để 
bổ sung thì báo cáo Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam xem xét, giải quyết. 

5. Cơ sở y tế chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh của các trường 
hợp có thẻ BHYT không đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở; chi phí ngoài định 
suất quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều này để thanh toán với tổ chức Bảo hiểm xã hội. 

Điều 11. Thanh toán theo giá dịch vụ 

1. Thanh toán theo giá dịch vụ là phương thức thanh toán dựa trên chi phí của thuốc, hóa chất, 
vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế được sử dụng cho người bệnh tại cơ sở y tế. 

2. Thanh toán theo giá dịch vụ được áp dụng trong các trường hợp sau: 

a) Cơ sở y tế chưa áp dụng phương thức thanh toán theo định suất; 

b) Người bệnh có thẻ BHYT không đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại cơ sở y tế đó; 

c) Một số bệnh, nhóm bệnh, dịch vụ kỹ thuật y tế không tính vào quỹ định suất của cơ sở y tế áp 
dụng phương thức thanh toán theo định suất quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 10 Thông tư này. 

3. Cơ sở thanh toán: Chi phí dịch vụ kỹ thuật y tế được tính theo giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; chi phí về thuốc, hóa chất, vật tư y tế được tính 
theo giá mua vào nhưng không vượt quá giá trúng thầu; chi phí về máu, chế phẩm máu thanh 
toán theo giá quy định của Bộ Y tế. 

4. Quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT được sử dụng tại cơ sở y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT ban đầu được xác định theo quy định tại Khoản 1 Điều 17 Thông tư này, phạm vi sử dụng 
như sau: 



a) Đối với cơ sở y tế thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú và nội trú: 

- 90% để chi khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở; chi khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp 
người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ sở y tế khác và chi phí vận chuyển (nếu có); 

- 10% còn lại để điều chỉnh, bổ sung theo quy định tại Khoản 5 Điều này. 

b) Đối với cơ sở y tế chỉ thực hiện khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: 

- 45% để chi khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại cơ sở; chi khám bệnh, chữa bệnh đối với trường 
hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú tại các cơ sở y tế khác và chi phí vận 
chuyển (nếu có); 

- 5% để điều chỉnh, bổ sung cho cơ sở y tế theo quy định tại Khoản 5 Điều này; 

- 50% còn lại, tổ chức Bảo hiểm xã hội dùng để thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh nội trú. 

c) Tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của người 
có thẻ BHYT tại các cơ sở y tế khác và trừ vào nguồn kinh phí được sử dụng của cơ sở y tế ghi 
trên thẻ BHYT của người đó. 

5. Trường hợp chi phí khám bệnh, chữa bệnh vượt quá tổng quỹ khám bệnh, chữa bệnh được sử 
dụng thì tổ chức Bảo hiểm xã hội điều chỉnh như sau: 

a) Điều chỉnh, bổ sung từ 10% quỹ khám bệnh, chữa bệnh còn lại đối với cơ sở thực hiện khám 
bệnh, chữa bệnh ngoại trú và nội trú; 

b) Điều chỉnh, bổ sung từ 5% quỹ khám bệnh, chữa bệnh còn lại đối với cơ sở chỉ thực hiện 
khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú; 

c) Trường hợp sau khi điều chỉnh mà vẫn thiếu, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm xem xét 
thanh toán bổ sung trong phạm vi quỹ khám bệnh, chữa bệnh tại địa phương; nếu quỹ của địa 
phương không đủ để điều tiết thì báo cáo Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam xem xét, giải quyết. 

6. Tổng mức thanh toán đối với các trường hợp đến khám bệnh, chữa bệnh (trừ đăng ký khám 
bệnh, chữa bệnh ban đầu) không vượt quá chi phí bình quân thực tế theo phạm vi quyền lợi được 
hưởng của một đợt điều trị nội trú và một lượt khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú theo từng chuyên 
khoa của các trường hợp được chuyển đến năm trước nhân (x) với số lượt khám bệnh, chữa bệnh 
trong năm và nhân (x) với hệ số k. 

Hằng năm, căn cứ chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế của năm trước liền kề do Tổng cục 
Thống kê công bố, tổ chức Bảo hiểm xã hội thông báo, điều chỉnh tổng mức thanh toán cho các 
cơ sở y tế. 

Trường hợp chi phí phát sinh do thay đổi cơ cấu giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, ứng dụng 
dịch vụ y tế mới, thuốc mới và các yếu tố liên quan khác hoặc thay đổi chức năng, nhiệm vụ của 
cơ sở y tế theo quyết định của cấp có thẩm quyền, chi phí phát sinh này được tổ chức Bảo hiểm 
xã hội thanh toán và tính vào tổng chi phí sử dụng trong năm làm căn cứ xác định mức chi phí 
bình quân năm sau. 

Trường hợp cơ sở y tế sử dụng vượt tổng mức kinh phí được thanh toán thì không được quỹ 
BHYT thanh toán phần chi phí tăng thêm. 

Điều 12. Thanh toán theo trường hợp bệnh 



1. Thanh toán theo trường hợp bệnh hay nhóm bệnh là thanh toán trọn gói theo chi phí khám 
bệnh, chữa bệnh được xác định trước cho từng trường hợp theo chẩn đoán. 

2. Cơ sở phân loại, xác định chẩn đoán cho từng trường hợp bệnh hay nhóm bệnh thực hiện theo 
quy định của Bộ Y tế. 

3. Chi phí trọn gói của từng trường hợp bệnh hay nhóm bệnh dựa trên quy định về giá dịch vụ 
khám bệnh, chữa bệnh hiện hành. 

4. Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện thí điểm thanh toán theo trường hợp bệnh hay nhóm bệnh. 

Điều 13. Thanh toán bảo hiểm y tế trong một số trường hợp 

1. Thanh toán chi phí vận chuyển người bệnh từ tuyến huyện lên tuyến trên đối với đối tượng 
quy định tại các điểm d, e, g, h và Điểm i Khoản 3 Điều 1 Thông tư này trong trường hợp cấp 
cứu hoặc khi đang điều trị nội trú phải chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh như sau: 

a) Trường hợp người bệnh sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế thì quỹ BHYT thanh 
toán chi phí vận chuyển, cả chiều đi và về cho cơ sở y tế đó theo mức bằng 0,2 lít xăng/km tính 
theo khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở y tế và giá xăng tại thời điểm sử dụng. Nếu có nhiều hơn 
một người bệnh cùng được vận chuyển trên một phương tiện thì mức thanh toán cũng chỉ được 
tính như đối với vận chuyển một người bệnh. Cơ sở y tế tiếp nhận người bệnh ký xác nhận trên 
phiếu điều xe của cơ sở y tế chuyển người bệnh đi; trường hợp ngoài giờ hành chính thì phải có 
chữ ký của bác sỹ tiếp nhận người bệnh; 

b) Trường hợp người bệnh không sử dụng phương tiện vận chuyển của cơ sở y tế thì quỹ BHYT 
thanh toán chi phí vận chuyển một chiều (chiều đi) cho người bệnh theo mức bằng 0,2 lít 
xăng/km tính theo khoảng cách thực tế giữa hai cơ sở y tế và giá xăng tại thời điểm chuyển 
người bệnh lên tuyến trên. Cơ sở y tế chỉ định chuyển tuyến có trách nhiệm thanh toán trước 
khoản chi này trực tiếp cho người bệnh, sau đó thanh toán với quỹ BHYT. 

2. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trẻ em dưới 6 tuổi đến khám bệnh, chữa 
bệnh không xuất trình thẻ BHYT: 

a) Cơ sở y tế có trách nhiệm tổng hợp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi đã được khám bệnh, chữa 
bệnh kèm theo bản chụp giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh; trường hợp phải điều trị ngay sau 
khi sinh mà chưa có giấy chứng sinh thì thủ trưởng cơ sở y tế và cha hoặc mẹ hoặc người giám 
hộ của trẻ ký xác nhận vào hồ sơ bệnh án để làm căn cứ thanh toán theo quy định tại Khoản 2 
Điều 8 Thông tư này. 

b) Tổ chức Bảo hiểm xã hội căn cứ danh sách số trẻ đã được khám bệnh, chữa bệnh do cơ sở y tế 
chuyển đến, có trách nhiệm kiểm tra, xác minh việc cấp thẻ BHYT cho trẻ. Trường hợp chưa 
được cấp thẻ thì hướng dẫn cấp thẻ, sau đó trừ chi phí khám bệnh, chữa bệnh vào nguồn kinh phí 
được sử dụng của cơ sở y tế ghi trên thẻ BHYT của trẻ đó. Trường hợp xác định trẻ đã được cấp 
thẻ thì trừ vào nguồn kinh phí được sử dụng của cơ sở y tế nơi trẻ đó đăng ký khám bệnh, chữa 
bệnh ban đầu. 

3. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người đã hiến bộ phận cơ thể người phải 
điều trị sau khi hiến mà chưa có thẻ BHYT: 

a) Cơ sở y tế nơi lấy bộ phận cơ thể người có trách nhiệm tổng hợp danh sách số người đã hiến 
và chi phí khám bệnh, chữa bệnh chi tiết theo từng người trong tháng, gửi tổ chức Bảo hiểm xã 
hội có ký hợp đồng với cơ sở y tế trong việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT; 



b) Tổ chức Bảo hiểm xã hội căn cứ danh sách số người đã hiến bộ phận cơ thể đã được khám 
bệnh, chữa bệnh do cơ sở y tế chuyển đến có trách nhiệm làm thủ tục cấp thẻ BHYT theo quy 
định và trừ vào nguồn kinh phí được sử dụng của cơ sở y tế ghi trên thẻ BHYT của người đó. 

4. Thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các dịch vụ kỹ thuật y tế do cán bộ của cơ 
sở y tế tuyến trên thực hiện theo chương trình chỉ đạo tuyến, các đề án hỗ trợ, nâng cao năng lực 
chuyên môn cho tuyến dưới theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế: 

a) Trường hợp dịch vụ kỹ thuật y tế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt giá thì quỹ BHYT 
thanh toán theo mức giá đã được phê duyệt; 

b) Trường hợp dịch vụ kỹ thuật y tế chưa được phê duyệt giá thì quỹ BHYT thanh toán theo giá 
dịch vụ của cơ sở chuyển giao kỹ thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt. Cơ sở y tế tiếp nhận 
chuyển giao kỹ thuật có trách nhiệm thông báo với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh về các dịch vụ kỹ 
thuật được thực hiện theo chương trình, đề án, đồng thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt danh 
mục kỹ thuật và giá dịch vụ y tế để làm cơ sở thực hiện khi tiếp nhận kỹ thuật y tế này và thanh 
toán BHYT. 

5. Trường hợp cơ sở y tế quá tải, có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày 
lễ phải thông báo cho tổ chức Bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh 
trước khi thực hiện. Người có thẻ BHYT đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ BHYT thanh toán 
trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT. Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, 
điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài 
phạm vi được hưởng của người tham gia BHYT và phải thông báo trước cho người bệnh; người 
bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT (nếu có). 

Chương V 

THANH TOÁN TR ỰC TIẾP CHI PHÍ KHÁM B ỆNH, CHỮA BỆNH GIỮA BẢO HIỂM 
XÃ HỘI VÀ NGƯỜI THAM GIA B ẢO HIỂM Y TẾ 

Điều 14. Thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh 

Các trường hợp thanh toán trực tiếp chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại Khoản 2 
Điều 31 sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT bao gồm: 

1. Khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

2. Khám bệnh, chữa bệnh không đúng thủ tục khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo quy định tại 
Điều 8 Thông tư này. 

Điều 15. Hồ sơ đề nghị thanh toán 

1. Giấy đề nghị thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT lập theo mẫu do Bảo hiểm xã 
hội Vi ệt Nam ban hành. 

2. Các thủ tục, giấy tờ theo quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

3. Giấy ra viện. 

4. Bản chính các chứng từ hợp lệ (hóa đơn mua thuốc, hóa đơn thu viện phí và các chứng từ có 
liên quan). 

Điều 16. Thanh toán trực tiếp 



1. Người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại Điều 15 
Thông tư này cho Bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi cư trú. 

2. Tổ chức Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm: 

a) Tiếp nhận hồ sơ đề nghị thanh toán của người bệnh hoặc thân nhân của người bệnh và lập 
Giấy biên nhận hồ sơ. Những hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì yêu cầu bổ sung cho đủ; 

b) Trong thời hạn 40 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị thanh toán phải hoàn thành việc 
giám định BHYT và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trực tiếp cho người bệnh. Trường 
hợp không thanh toán phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do; 

c) Tổng hợp số tiền đã thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh và trừ vào 
nguồn kinh phí được sử dụng của cơ sở y tế nơi người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa 
bệnh ban đầu. 

3. Mức thanh toán BHYT: 

a) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế có hợp đồng khám bệnh, 
chữa bệnh BHYT: thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng BHYT theo quy định; 

b) Trường hợp người bệnh đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở y tế không có hợp đồng khám 
bệnh, chữa bệnh BHYT: thanh toán theo chi phí thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng 
BHYT nhưng tối đa không vượt quá mức quy định tại phụ lục 04 ban hành kèm theo Thông tư 
này. 

Chương VI  

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ BẢO HIỂM Y TẾ 

  

Điều 17. Sử dụng quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định tại Khoản 1 Điều 
6 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP 

1. Phân bổ quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho các cơ sở y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT ban đầu: 

Căn cứ tổng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn cấp tỉnh được xác định theo quy định 
tại khoản 1 Điều 6 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP, Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có trách nhiệm 
phân bổ quỹ cho các cơ sở y tế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu, công thức tính như sau: 

Quỹ khám bệnh, 
chữa bệnh BHYT 
phân bổ cho cơ sở 

y tế đăng ký 
khám bệnh, chữa 

bệnh ban đầu 

  

  

= 

Tổng quỹ khám 
bệnh, chữa bệnh 
BHYT trên địa 

bàn tỉnh 

- 

Tổng số kinh phí 
trích chi chăm sóc 
sức khoẻ ban đầu 
trên địa bàn tỉnh 

  

  

x 

Tổng số thẻ 
BHYT đăng ký 

khám bệnh, 
chữa bệnh ban 
đầu tại cơ sở y 

tế 
Tổng số thẻ BHYT trong năm   

Trong đó: 

- Tổng quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn được xác định theo quy định tại Khoản 1 
Điều 6 Nghị định số 105/2014/NĐ-CP (bằng 90% số tiền đóng BHYT trên địa bàn cấp tỉnh dành 
cho khám bệnh, chữa bệnh). 



- Tổng số kinh phí trích chi chăm sóc sức khoẻ ban đầu trên địa bàn cấp tỉnh được xác định theo 
quy định tại Khoản 2 Điều này. 

2. Chuyển kinh phí cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định tại Điều 18 Thông 
tư này: 

a) Đối với cơ sở giáo dục mầm non: 

- Số tiền trích để lại cho cơ sở giáo dục mầm non gồm 2 khoản: bằng 5% tổng thu quỹ BHYT 
tính trên tổng số trẻ em dưới 6 tuổi đang theo học tại cơ sở và 1% tổng số tiền đóng BHYT hằng 
tháng của cơ sở đóng cho tổ chức Bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm c khoản này. 

Vào tháng đầu của năm học hoặc khoá học, tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chuyển số 
tiền nêu trên cho các cơ sở giáo dục mầm non. 

Ví dụ 8: Cơ sở giáo dục mầm non B có đủ điều kiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ em, năm 
2015 có 100 trẻ dưới 6 tuổi theo học. Giả sử mức đóng BHYT là 4,5%, mức lương cơ sở là 
1.150.000 đồng, số tiền tổ chức Bảo hiểm xã hội trích chuyển cho nhà trường là 3.105.000 đồng: 

5% x (100 trẻ x 4,5% x 1.150.000 đồng/tháng x 12 tháng) 

Ngoài ra, tổ chức Bảo hiểm xã hội còn phải trích để lại cho cơ sở giáo dục mầm non B bằng 1% 
tổng số tiền đóng BHYT của cơ sở cho tổ chức Bảo hiểm xã hội theo ví dụ 10 tại Điểm c Khoản 
này. 

b) Đối với cơ sở giáo dục khác: 

- Số tiền trích để lại cho cơ sở giáo dục gồm 2 khoản: bằng 7% tổng thu quỹ BHYT tính trên 
tổng số học sinh, sinh viên đang theo học tại cơ sở giáo dục có tham gia BHYT (kể cả học sinh, 
sinh viên tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác) và 1% tổng số tiền đóng BHYT hằng 
tháng của cơ sở đóng cho tổ chức Bảo hiểm xã hội theo quy định tại điểm c khoản này. 

- Vào tháng đầu của năm học hoặc khoá học, tổ chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm chuyển số 
tiền nêu trên cho các cơ sở giáo dục. 

Ví dụ 9: Trường Đại học K có đủ điều kiện chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho sinh viên; năm học 
2015-2016, có 5.000 sinh viên theo học, gồm: 100 em thuộc hộ nghèo, 100 em là thân nhân của 
lực lượng quân đội, 100 em là thân nhân của người có công với cách mạng và 4.700 em thuộc 
các đối tượng khác. Giả sử mức đóng BHYT của các đối tượng thống nhất là 4,5%, mức lương 
cơ sở là 1.150.000 đồng; số tiền tổ chức Bảo hiểm xã hội trích chuyển cho Trường là 
217.350.000 đồng: 

7% x (5.000 sinh viên x 4,5% x 1.150.000 đồng/tháng x 12 tháng) 

Ngoài ra, tổ chức Bảo hiểm xã hội còn phải trích để lại cho Trường Đại học K bằng 1% tổng số 
tiền đóng BHYT của Trường cho tổ chức Bảo hiểm xã hội theo ví dụ 10 tại điểm c khoản này. 

c) Đối với kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho các đối tượng do cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp quản lý: 

- Mức trích để lại cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có tổ chức y tế cơ quan bằng 1% tổng 
số tiền đóng BHYT (không bao gồm tiền lãi chậm đóng BHYT) của cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp đóng cho tổ chức Bảo hiểm xã hội. 



- Hằng tháng, sau khi nhận được tiền đóng BHYT của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, tổ chức 
Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm trích để lại số tiền nêu trên cho các cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp. 

Ví dụ 10: Doanh nghiệp A có tổ chức y tế cơ quan (không có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT) thực hiện nộp tiền đóng vào quỹ BHYT, tổng số là 105 triệu đồng, trong đó: 100 triệu 
đồng là số tiền phải nộp theo mức đóng quy định, 5 triệu đồng là tiền lãi phạt chậm đóng. Tổ 
chức Bảo hiểm xã hội sau khi nhận được số tiền này có trách nhiệm lập chứng từ trích để lại cho 
doanh nghiệp A số tiền là 1.000.000 đồng (1% x 100.000.000 đồng). 

Điều 18. Điều kiện, quy mô tổ chức; nội dung chi; quản lý và thanh quyết toán kinh phí 
chăm sóc sức khỏe ban đầu tại các cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp 

1. Cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (trừ cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp có tổ chức y tế cơ quan có hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT) được cấp kinh phí từ 
quỹ khám bệnh, chữa bệnh BHYT để chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đối tượng do cơ sở 
giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý khi có đủ các điều kiện sau đây: 

a) Có ít nhất một người chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hoặc hợp đồng lao động thời hạn từ đủ 03 
tháng trở lên, trình độ tối thiểu là trung cấp y; 

b) Có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng để thực hiện việc sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho các 
đối tượng do cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý khi bị tai nạn thương tích, 
các bệnh thông thường trong thời gian học tập, làm việc tại cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, 
doanh nghiệp. 

2. Nội dung chi chăm sóc sức khỏe ban đầu: 

a) Chi mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho trẻ em, học sinh, sinh viên, 
các đối tượng do cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý khi bị tai nạn thương tích và các bệnh 
thông thường trong thời gian học, làm việc tại cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

b) Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường phục vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu 
tại cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

c) Chi mua văn phòng phẩm, tủ tài liệu phục vụ việc quản lý hồ sơ sức khoẻ trẻ em, học sinh, 
sinh viên, người lao động; 

d) Chi mua sách, tài liệu, dụng cụ phục vụ hoạt động tuyên truyền, giảng dạy, giáo dục ngoại 
khoá về chăm sóc, tư vấn sức khoẻ, sức khoẻ sinh sản và kế hoạch hoá gia đình tại cơ sở giáo 
dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; 

đ) Các khoản chi khác để thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại cơ sở giáo dục, cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp. 

3. Quản lý và thanh quyết toán kinh phí: 

a) Cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp kinh phí từ quỹ khám bệnh, chữa 
bệnh BHYT có trách nhiệm sử dụng cho công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho các đối tượng 
do cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp quản lý, không được sử dụng vào các mục 
đích khác. 

b) Các khoản chi chăm sóc sức khỏe ban đầu quy định tại Khoản 2 Điều này được hạch toán, 
quyết toán như sau: 



- Đối với cơ sở giáo dục công lập thực hiện hạch toán các khoản chi chăm sóc sức khoẻ ban đầu 
vào chi phí thực hiện công tác y tế tại cơ sở và quyết toán với đơn vị quản lý cấp trên theo quy 
định hiện hành; 

- Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập thực hiện hạch toán các khoản chi chăm sóc sức khoẻ 
ban đầu vào chi phí của cơ sở giáo dục ngoài công lập và quyết toán với đơn vị cấp trên (nếu có); 

- Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện mở sổ kế toán riêng để phản ánh việc tiếp nhận 
kinh phí, sử dụng kinh phí, không tổng hợp vào quyết toán chi phí của doanh nghiệp; 

- Đối với cơ quan, đơn vị khác thực hiện hạch toán các khoản chi chăm sóc sức khoẻ ban đầu vào 
chi phí thực hiện công tác y tế của cơ quan, đơn vị và quyết toán với cơ quan, đơn vị quản lý cấp 
trên (nếu có) hoặc cơ quan tài chính theo quy định hiện hành. 

c) Cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp được cấp kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu 
theo quy định tại Điều này không phải quyết toán với tổ chức Bảo hiểm xã hội nhưng có trách 
nhiệm báo cáo về việc sử dụng kinh phí khi tổ chức Bảo hiểm xã hội, cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền yêu cầu. 

d) Số kinh phí được cấp đến cuối năm chưa sử dụng hết, được chuyển nguồn sang năm sau để 
tiếp tục sử dụng. 

Điều 19. Chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện lập danh sách tham gia bảo 
hiểm y tế trên địa bàn 

1. Kinh phí chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện lập danh sách tham gia BHYT 
trên địa bàn được bố trí từ nguồn dự toán chi quản lý bộ máy hằng năm của Bảo hiểm xã hội Vi ệt 
Nam. 

2. Số kinh phí chi hỗ trợ được căn cứ vào số người trong danh sách tham gia BHYT do Ủy ban 
nhân dân cấp xã lập (đối với danh sách tăng, giảm đối tượng được tính theo số người tăng và số 
người giảm) và mức chi do Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam thông báo hằng năm trên cơ sở mức dự 
toán được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; riêng mức chi năm 2015 là 1.500 đồng/người. 

3. Chuyển kinh phí chi hỗ trợ cho Ủy ban nhân dân cấp xã để thực hiện lập danh sách tham gia 
BHYT trên địa bàn: 

a) Đối với năm 2015: Chậm nhất đến cuối tháng 3, Bảo hiểm xã hội cấp huyện có trách nhiệm 
tạm cấp theo mức bằng 50% số kinh phí hỗ trợ tính theo mức chi quy định tại Khoản 2 Điều này 
và tổng dân số của Ủy ban nhân dân xã tại thời điểm hỗ trợ. Số còn lại được cấp đủ sau khi nhận 
được danh sách tham gia BHYT theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

b) Từ năm 2016, Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện chuyển kinh phí hỗ trợ cho Ủy ban nhân 
dân cấp xã sau khi nhận được danh sách tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT theo quy định tại 
Điểm b Khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 

Ví dụ 11: 

- Năm 2015: Dân số xã N có 6.000 người, số tiền Bảo hiểm xã hội cấp huyện cấp tạm ứng cho xã 
là 4.500.000 đồng (50% x 1.500 đồng x 6.000 người). Số tiền còn lại được cấp đủ sau khi nhận 
được danh sách tham gia BHYT theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 4 Thông tư này. 



- Năm 2016: Xã N gửi báo cáo tăng, giảm đối tượng, trong đó tăng 30 người, giảm 10 người. Giả 
sử mức chi lập danh sách tham gia BHYT áp dụng năm 2016 là 2.000 đồng/người; số tiền hỗ trợ 
cho xã là 80.000 đồng: 

(30 người tăng + 10 người giảm) x 2.000 đồng 

c) Việc chuyển kinh phí chi hỗ trợ được thực hiện theo phương thức thanh toán chuyển khoản 
hoặc chi trực tiếp bằng tiền mặt. 

4. Ủy ban nhân dân cấp xã được cấp kinh phí lập danh sách tham gia BHYT không phải quyết 
toán với ngân sách xã nhưng phải mở sổ kế toán riêng để phản ánh việc tiếp nhận kinh phí, sử 
dụng kinh phí. 

Chương VII  

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH  

Điều 20. Điều khoản chuyển tiếp 

1. Năm 2015, tổ chức Bảo hiểm xã hội thực hiện việc cấp thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng 
trên cơ sở danh sách đối tượng tham gia BHYT do cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý đối tượng 
chuyển đến. Khi nhận được danh sách tham gia BHYT năm 2015 của Ủy ban nhân dân cấp xã, tổ 
chức Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm rà soát, bảo đảm việc cấp thẻ theo đúng đối tượng. 

2. Đối với người tham gia BHYT bị tai nạn giao thông: 

a) Các trường hợp vào viện điều trị trước ngày 01/01/2015 nhưng ra viện kể từ ngày 01/01/2015 
và trường hợp bị tai nạn giao thông vào viện điều trị kể từ ngày 01/01/2015 được quỹ BHYT 
thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi mức hưởng theo chế độ quy định; 

b) Trường hợp bị tai nạn giao thông là do hành vi vi phạm pháp luật về giao thông của người đó 
gây ra, đã được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo chế độ quy định và ra 
viện trước ngày 01/01/2015 thì không phải hoàn trả các khoản chi này cho quỹ BHYT. 

3. Trường hợp người bệnh được cơ sở y tế chỉ định sử dụng dịch vụ kỹ thuật quy định tại Quyết 
định số 36/2005/QĐ-BYT ngày 31/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục 
dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn, quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi mức hưởng nhưng không 
vượt quá 40 tháng lương cơ sở cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật đó cho đến khi Bộ Y tế ban 
hành danh mục, tỷ lệ và điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được 
hưởng của người tham gia BHYT (trừ trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 4 Nghị 
định số 105/2014/NĐ-CP). 

4. Đối với các hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT đã ký kết trước ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành, tổ chức Bảo hiểm xã hội và cơ sở y tế thoả thuận sửa đổi, bổ sung cho phù hợp 
quy định tại Thông tư này. 

Điều 21. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 02 năm 2015; các quy định tại Thông tư 
này được thực hiện từ ngày 01 tháng 01 năm 2015. 

2. Các văn bản và quy định sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi 
hành: 

a) Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính 
hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế và Thông tư liên tịch số 24/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 



14/7/2014 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 
09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo 
hiểm y tế; 

b) Thông tư liên tịch số 39/2011/TTLT-BYT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính 
hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y 
tế bị tai nạn giao thông; 

c) Quy định sau đây tại Khoản 2 Mục II Thông tư số 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 của Bộ 
Tài chính hướng dẫn sử dụng kinh phí thực hiện công tác y tế trong các trường học: “Đối với 
nguồn kinh phí được để lại từ Quỹ khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tự nguyện của đối tượng học 
sinh, sinh viên: Các cơ sở giáo dục có trách nhiệm quản lý, sử dụng và quyết toán với cơ quan 
bảo hiểm xã hội theo quy định hiện hành”. 

Điều 22. Tổ chức thực hiện 

1. Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam có trách nhiệm: 

a) Ban hành mẫu thẻ BHYT, mẫu giấy hẹn cấp lại, đổi thẻ BHYT và quy trình cấp mới, cấp lại, 
thu hồi, tạm giữ, đổi thẻ BHYT sau khi có ý kiến thống nhất của Bộ Y tế; 

b) Ban hành mẫu tờ khai của người tham gia BHYT lần đầu và hướng dẫn người tham gia BHYT 
lập tờ khai khi cấp thẻ BHYT; 

c) Căn cứ chỉ số giá nhóm thuốc và dịch vụ y tế của năm trước liền kề do Tổng cục Thống kê 
công bố, thông báo kịp thời cho Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố để thực hiện điều chỉnh chi 
phí liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh BHYT cho các cơ sở y tế; 

d) Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính, các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên địa bàn, địa bàn giáp ranh và các cơ quan liên quan giải quyết 
theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời các vướng mắc phát sinh; 

đ) Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội các cấp cung cấp mẫu biểu, phần mềm tin học (nếu có) cho Ủy ban 
nhân dân cấp xã trong việc lập danh sách, quản lý danh sách tham gia BHYT trên địa bàn theo 
hộ gia đình; 

e) Hướng dẫn Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố căn cứ chứng từ thu phần chi phí cùng chi trả 
của người bệnh để xác định số tiền cùng chi trả lũy kế trong năm để cấp giấy chứng nhận không 
cùng chi trả trong năm cho người có thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục trở lên và có số 
tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ 
trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 22 
sửa đổi, bổ sung của Luật BHYT. 

Ví dụ 12: Đến ngày 01/5/2015, ông A có thời gian tham gia BHYT liên tục 60 tháng và có số 
tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh lũy kế từ ngày 01/01/2015 đến ngày 01/5/2015 là 
7 triệu đồng (lớn hơn 6 tháng lương cơ sở). Từ ngày 01/5/2015 đến hết ngày 31/12/2015, ông A 
được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi 
BHYT. 

2. Sở Y tế có trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh phổ biến, chỉ đạo cơ sở y tế tổ chức thực hiện 
khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia BHYT tại địa phương theo quy định tại Luật BHYT, 



Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP và Thông tư 
này; 

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh có liên quan tại địa bàn giáp ranh để 
tổ chức khám bệnh, chữa bệnh và chuyển tuyến chuyên môn kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi cho 
người tham gia BHYT. 

3. Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT có trách nhiệm: 

a) Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý khám bệnh, chữa bệnh. Những cơ 
sở y tế đã có hoặc đang xây dựng phần mềm quản lý thì phối hợp với tổ chức Bảo hiểm xã hội để 
thống nhất các chỉ tiêu thống kê theo yêu cầu quản lý khám bệnh, chữa bệnh; những cơ sở chưa 
có phần mềm quản lý thì nghiên cứu, ứng dụng phần mềm do Bảo hiểm xã hội Vi ệt Nam triển 
khai áp dụng, tiến tới thống nhất một chương trình phần mềm quản lý chung; 

b) Chủ trì, phối hợp với tổ chức Bảo hiểm xã hội xây dựng, áp dụng các chương trình quản lý, 
kiểm soát chi phí khám bệnh, chữa bệnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế và Bộ Tài 
chính để nghiên cứu giải quyết./. 

  

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Trương Chí Trung 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
THỨ TRƯỞNG 

 
 
 
 

Phạm Lê Tuấn 
  

Nơi nhận: 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Tổng Bí thư; Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Toà án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Uỷ ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- Sở Y tế, Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp); 
- Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ; 
- Các đơn vị thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài chính; 
- Cổng TTĐT Bộ Y tế, Bộ Tài chính; 
- Lưu VT: Bộ Y tế, Bộ Tài chính. 
  

PHỤ LỤC 01 



MẪU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ ĐÓNG BHYT CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 
CÁCH MẠNG VÀ NGƯỜI THUỘC DIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI HẰNG 

THÁNG 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 

của Bộ Y tế, Bộ Tài chính) 

BHXH  …..............……… 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
  

BẢNG TỔNG HỢP 

ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ CHO NGƯỜI CÓ CÔNG VỚI 
CÁCH M ẠNG VÀ NGƯỜI THU ỘC DIỆN HƯỞNG TRỢ CẤP BẢO TRỢ XÃ HỘI 

HẰNG THÁNG  

Năm 20… 

(Đơn vị tính: Thẻ; Đồng) 

Số 
TT 

Xã, phường Số thẻ BHYT 
đã phát hành 
trong năm 

Số tiền đóng 
BHYT tính 

theo mức quy 
định 

Số tiền cơ 
quan Lao 
động đã 
chuyển 

Số tiền cơ 
quan Lao động 

còn phải 
chuyển 

A B (1) (2) (3) (4=2-3) 
  Tổng số (I+II)          
I  Người có công với cách mạng và thân nhân (bao gồm cả người phục vụ người 

có công với cách mạng sống ở gia đình) 
1 Xã A         
2 Xã B         
3 Xã C         
...           
II  Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng 
1 Xã A         
2 Xã B         
3 Xã C         
...           

  

...  ngày.... tháng….năm..... 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Phụ trách kế toán 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
  

PHỤ LỤC 02 

MẪU TỔNG HỢP ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ 
ĐÓNG BẢO HIỂM Y TẾ 



(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 
của Bộ Y tế, Bộ Tài chính) 

BHXH  …..............……… 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
  

BẢNG TỔNG HỢP 

ĐỐI TƯỢNG VÀ KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ N ƯỚC ĐÓNG, HỖ TRỢ ĐÓNG BẢO 
HIỂM Y TẾ 

Năm 20... 

(Đơn vị tính: Thẻ; Đồng) 

Số 
TT 

Đối tượng tham gia BHYT Số thẻ 
BHYT 
đã phát 
hành 

Số tiền 
đóng 

BHYT 
tính 
theo 
mức 
quy 
định 

Số 
tiền 
do 

người 
tham 
gia 

BHYT 
đóng 

Số 
tiền 
ngân 
sách 
nhà 

nước 
đóng, 
hỗ trợ 

Số tiền 
cơ quan 

Tài 
chính 
đã 

chuyển 

Số tiền 
cơ 

quan 
Tài 

chính 
còn 
phải 

chuyển 
A B 1 2 3 4=2-3 5 6=4-5 

  Tổng số             
1 Trẻ em dưới 6 tuổi             
2 Người thuộc hộ nghèo             
3 Người thuộc hộ cận nghèo             
  - Đối tượng được NSNN hỗ 

trợ 100% mức đóng 
            

  - Đối tượng được NSNN hỗ 
trợ ...% mức đóng 

            

4 Học sinh, sinh viên             
5 Người thuộc hộ gia đình 

làm nông nghiệp, lâm 
nghiệp, ngư nghiệp và diêm 
nghiệp có mức sống trung 
bình 

            

6 ............             
  

...  ngày.... tháng….năm..... 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Phụ trách kế toán 

(Ký, ghi rõ họ và tên) 

Giám đốc 

(Ký, ghi rõ họ, tên và đóng dấu) 
  



Ghi chú: Trường hợp cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ thêm mức đóng cho người 
tham gia được NSNN hỗ trợ một phần mức đóng BHYT thì phần kinh phí hỗ trợ của cá nhân, tổ 
chức được tổng hợp vào cột 3 "Số tiền do người tham gia BHYT đóng". 

  

PHỤ LỤC 03 

MẪU HỢP ĐỒNG KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ 
(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 

của Bộ Y tế, Bộ Tài chính) 

CỘNG HÒA XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA VI ỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

-------------------- 

HỢP ĐỒNG KHÁM B ỆNH, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ 

(Số:             /HĐKCB-BHYT)              [1]  

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009; 

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chi 
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, 
Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Quyết định số........ngày.......tháng.....năm.......của..................về việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh...[2]  

Căn cứ Quyết định số... ngày ....tháng....năm........ của ................ về việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ của Bảo hiểm xã hội cấp tỉnh/ huyện [3] .............. 

Căn cứ Quyết định số......ngày.... của...... về việc ban hành bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh tại (tên cơ sở ) ............................ 

Hôm nay, ngày…tháng…năm 20…. tại . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . 

Chúng tôi gồm: 

Bên A: Bảo hiểm xã hội (tỉnh/huyện)........................................................................... 

Địa chỉ: ........................................................................................................................ 

Địa chỉ thư điện tử: ..................................................................................................... 

Điện thoại:  .........................................  Fax:............................................................ 

Tài khoản số : ...........................................Tại Ngân hàng........................................... 

Đại diện ông (bà):  ..............................   Chức vụ: .................................................... 

Giấy ủy quyền số :..............................   Ngày........tháng .......năm...........  [4]  

Bên B: (Tên cơ sở KCB/cơ quan ký hợp đồng khám chữa bệnh):.............................. 



Địa chỉ: ....................................................................................................................... 

Địa chỉ thư điện tử: ..................................................................................................... 

Điện thoại:  .......................................    Fax:........................................................... 

Tài khoản số : ...................................    Tại Ngân hàng.......................................... 

Đại diện ông (bà):  ............................     Chức vụ: .................................................. 

Giấy ủy quyền số :.............................    Ngày........tháng .......năm .......... [5]  

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng  cho người có BHYT năm ... theo các 
điều khoản như sau: 

Điều 1. Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh 

Bên B cam kết bảo đảm khám bệnh, chữa bệnh BHYT, cung cấp đầy đủ thuốc, hóa chất, vật tư y 
tế, dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện và phạm vi được 
hưởng của tham gia BHYT cho tổng số ……..người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa 
bệnh ban đầu tại Bệnh viện và các Trạm y tế xã trong huyện/quận theo Phụ lục kèm theo (theo 
Mẫu 01)/ hoặc cho người bệnh BHYT được các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chuyển đến. 

Điều 2. Giá trị hợp đồng 

Mức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh của hợp đồng như sau: 

1. Số kinh phí  được tính theo giá trị của tổng số thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh trong 
năm tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

2. Tổng chi phí  BHYT làm căn cứ thanh toán bao gồm chi phí khám bệnh, chữa bệnh cho người 
có thẻ BHYT quy định tại Điều 1 đến khám bệnh, chữa bệnh tại cơ sở và khám bệnh, chữa bệnh 
tại các cơ sở y tế khác (không bao gồm chi phí khám bệnh, chữa bệnh của số thẻ BHYT không 
đăng ký  ban đầu tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh). 

Điều 3. Thời hạn hợp đồng 

Thời hạn của hợp đồng là 12 tháng kể từ ngày 01 tháng 01 năm ... đến hết ngày 31 tháng 12 năm 
..... 

Điều 4. Phương thức thanh toán, tạm ứng và quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT  

1. Phương thức thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT: 

a) Thanh toán theo định suất được áp dụng đối với đối tượng có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, 
chữa bệnh ban đầu. 

b) Thanh toán theo giá dịch vụ hoặc thanh toán theo trường hợp bệnh áp dụng đối với người có 
thẻ BHYT không đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu. 

2. Tạm ứng kinh phí: 

Tuỳ theo trường hợp cụ thể, nội dung hợp đồng thể hiện như sau: 

Việc tạm ứng kinh phí được thực hiện hằng quý như sau: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ 
ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của bên B, bên A tạm ứng một lần bằng 80% chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh BHYT theo báo cáo quyết toán quý trước của bên B. 



Trường hợp lần đầu ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh BHYT có đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 
ban đầu thì thể hiện như sau: Bên B được tạm ứng 80% nguồn kinh phí được sử dụng tại cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh theo thông báo đầu kỳ của bên A. 

Trường hợp không đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu thì thể hiện như sau: “Căn cứ 
số chi khám bệnh, chữa bệnh sau một tháng thực hiện hợp đồng, bên A dự kiến và tạm ứng 80% 
kinh phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong quý. 

3. Thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT: 

a) Trong thời hạn 15 ngày đầu mỗi tháng, bên B có trách nhiệm gửi bản tổng hợp đề nghị thanh 
toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT của tháng trước cho bên A; trong thời hạn 15 ngày 
đầu mỗi quý, bên B có trách nhiệm gửi báo cáo quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT 
của quý trước cho bên A; 

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được báo cáo quyết toán quý trước của bên B, bên A 
có trách nhiệm thông báo kết quả giám định và số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
BHYT bao gồm chi phí khám bệnh, chữa bệnh thực tế trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng 
BHYT cho bên B; 

c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày thông báo số quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh, 
bên A có trách nhiệm hoàn thành việc thanh toán với bên B. 

4. Tạm ứng và thanh toán với các Trạm y tế xã và tương đương 

Ghi cụ thể: 

- Mức thanh toán 

- Hình thức chuyển kinh phí cho các Trạm y tế xã 

- Đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y tế với Trạm y tế 

Điều 5. Quyền và trách nhiệm của bên A 

1. Quyền của bên A: 

a) Yêu cầu bên B cung cấp tài liệu để phục vụ công tác giám định, bao gồm: hồ sơ bệnh án, tài 
liệu liên quan về khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh BHYT; đề án liên doanh, liên kết thực 
hiện dịch vụ kỹ thuật y tế, hợp đồng làm việc giữa cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và người hành 
nghề (nếu có); Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về thực hiện Đề án chuyển giao kỹ thuật, 
hỗ trợ y tế cho tuyến dưới; dịch vụ kỹ thuật y tế chuyển giao của Đề án; danh mục và giá dịch vụ 
kỹ thuật sử dụng tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định phê duyệt của cấp có thẩm 
quyền; 

b) Từ chối thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT không  đúng quy định hoặc không 
đúng với nội dung hợp đồng này. 

2. Trách nhiệm của bên A: 

a) Cung cấp cho bên B danh sách người có thẻ BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu 
(bằng file điện tử hoặc bản có ký tên đóng dấu) và thông báo kinh phí để bảo đảm khám bệnh, 
chữa bệnh cho người tham gia BHYT; 

b) Tạm ứng kinh phí và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh hằng quý cho bên B theo quy 
định chung và quy định tại Điều 4 của hợp đồng này; 



c) Tổ chức công tác giám định khám bệnh, chữa bệnh BHYT tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 
bảo đảm tuân thủ quy chế về hồ sơ bệnh án theo quy định của Bộ Y tế khi xem xét hồ sơ bệnh 
án; 

d) Phối hợp với bên B trong việc tiếp nhận, kiểm tra thủ tục hành chính đối với người bệnh 
BHYT khi đến khám bệnh, chữa bệnh; thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT và xử lý theo thẩm quyền đối 
với các trường hợp vi phạm; 

đ) Phối hợp với bên B giải thích, phổ biến, tuyên truyền về chính sách BHYT; 

e) Tiếp nhận ý kiến phản ánh từ người có thẻ BHYT và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh liên quan 
đến quyền lợi của người có thẻ BHYT để giải quyết theo thẩm quyền; 

g) Thông báo kịp thời cho bên B khi có thay đổi về chính sách BHYT. 

Điều 6. Quyền và trách nhiệm của bên B 

1. Quyền của bên B: 

a) Yêu cầu bên A cung cấp danh sách, số người tham gia BHYT đăng ký khám bệnh, chữa bệnh 
ban đầu tại bệnh viện/tại các Trạm y tế xã; thông báo số kinh phí khám chữa bệnh được sử dụng 
tại bệnh viện/ tại các Trạm y tế xã; 

b) Được bên A tạm ứng kinh phí và thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh theo quy 
định. 

2. Trách nhiệm của bên B: 

a) Tổ chức khám bệnh, chữa bệnh đúng phạm vi chuyên môn kỹ thuật, đảm bảo chất lượng và 
quy chế chuyên môn với thủ tục đơn giản, thuận tiện cho người bệnh; quản lý thẻ BHYT trong 
thời gian điều trị nội trú tại bệnh viện; 

b) Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất xét nghiệm, phim X-quang, vật 
tư y tế sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh theo danh mục do Bộ Y tế ban hành. Việc chỉ định 
sử dụng thuốc, dịch vụ kỹ thuật phải đảm bảo hợp lý, an toàn, chống lãng phí và lạm dụng; 

c) Tiếp nhận và chuyển người bệnh trong trường hợp vượt quá phạm vi chuyên môn của bệnh 
viện theo đúng quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế; 

d) Cung cấp hồ sơ bệnh án, tài liệu liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí 
khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia BHYT theo yêu cầu của bên A và cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền; 

đ) Bảo đảm điều kiện cần thiết cho bên A thực hiện giám định BHYT; phối hợp với bên A trong 
việc tuyên truyền, giải thích về chế độ BHYT cho người tham gia; 

e) Kiểm tra, phát hiện và thông báo cho bên A những trường hợp vi phạm về sử dụng thẻ BHYT; 
phối hợp với bên A thu hồi, tạm giữ thẻ BHYT và xử lý theo thẩm quyền đối với các trường hợp 
vi phạm theo quy định; 

g) Quản lý và sử dụng kinh phí do bên A tạm ứng, thanh toán theo đúng quy định của pháp luật; 

h) Thống kê đầy đủ, kịp thời và chính xác chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT để thanh quyết 
toán với bên A; 

i) Theo dõi, giám sát khám bệnh, chữa bệnh và thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh 
tại các Trạm y tế xã. 



k) Thông báo kịp thời cho bên A trong trường hợp có thay đổi liên quan đến khám bệnh, chữa 
bệnh cho người tham gia BHYT. 

Điều 7. Giải quyết tranh chấp 

1. Khi có tranh chấp, hai bên chủ động giải quyết trên nguyên tắc bình đẳng, hợp tác; trường hợp 
chưa thống nhất thì phải ghi rõ ý kiến của các bên và báo cáo cơ quan cấp trên của mỗi bên để 
giải quyết. 

2. Trong thời gian tranh chấp, hai bên vẫn phải bảo đảm điều kiện để khám bệnh, chữa bệnh của 
người tham gia BHYT. 

Điều 8. Cam kết chung 

1. Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng và các quy định của pháp luật 
về khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

2. Trong trường hợp có thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng này trước thời hạn, hai bên phải thông 
báo cho nhau trước ba (3) tháng để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHYT và quyền lợi 
của các bên. 

3. Mọi thông báo và văn bản giao dịch giữa hai bên được gửi qua bưu điện hoặc thư điện tử theo 
địa chỉ nêu trong hợp đồng này. 

4. Hai bên thống nhất phối hợp trong việc ứng dụng công nghệ thông tin để tạo thuận lợi trong 
thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT. 

5. Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ... tháng ... năm ... đến hết ngày 31 tháng 12 năm ..... Sau 
khi các bên thực hiện xong việc thanh quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh năm 2016, hợp 
đồng coi như được thanh lý. 

Hợp đồng này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 02 bản. 

  

ĐẠI DI ỆN BÊN B 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 

ĐẠI DI ỆN BÊN A 

(Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu) 
  

Ghi chú: 

- [1]: số hợp đồng được đánh theo số thứ tự hợp đồng trong một năm, bắt đầu từ số 01 vào ngày 
đầu năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. 

- [2]:ghi theo Quyết định thành lập đơn vị hoặc Quyết định phê duyệt phạm vi chuyên môn của 
đơn vị. 

- [3]: ghi theo Quyết định thành lập đơn vị. 

- [4, 5]: ghi trong trường hợp hai bên cử đại diện cho giám đốc ký hợp đồng. 

  

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
BẢO HIỂM XÃ HỘI tỉnh/huyện... 

MẪU 01 KÈM THEO PHỤ LỤC 03 



DANH SÁCH NGƯỜI THAM GIA B ẢO HIỂM Y TẾ ĐĂNG KÝ 
KHÁM B ỆNH, CHỮA BỆNH BAN ĐẦU TẠI .... (tên cơ sở khám chữa bệnh) 

Số 
TT  

Họ và tên Tuổi 
nam 

Tuổi 
nữ 

Địa chỉ Ghi chú 

1                  
2                  
3                  
4                  
5                  
6                  
...           
  

  Ngày............tháng............năm............ 

(Ký, họ và tên, đóng dấu) 
  

Ghi chú: 

Danh sách theo mẫu này được chuyển đến cơ sở khám chữa bệnh bằng file điện tử hoặc bản có 
ký tên đóng dấu của cơ quan BHXH. 

  

PHỤ LỤC 04 

MỨC THANH TOÁN TRỰC TIẾP CHO NGƯỜI BỆNH CÓ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ  

(Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 
của Bộ Y tế, Bộ Tài chính) 

Loại hình 

Khám bệnh,     chữa 
bệnh 

Tuyến chuyên môn kỹ thuật 
Mức thanh toán tối đa cho 
một đợt khám bệnh, chữa 

bệnh (đồng) 

1. Ngoại trú  
Cơ sở y tế tuyến huyện và tương 
đương 

60.000 

2. Nội trú  

Cơ sở y tế tuyến huyện và tương 
đương 

500.000 

Cơ sở y tế tuyến tỉnh và tương 
đương 

1.200.000 

Cơ sở y tế tuyến trung ương và 
tương đương 

3.600.000 

  

  


