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CHfNH PHU CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S: 146/2018/ND-CP Ha N5i, ngày 17 tháng 10 nám 2018 

VAN PHÔNG UBND TNK TM' NINH 

NGHI DINH 
Quy djnh chi tit và hiring dn bin pháp thi hành 

môt s diu cüa Luât bão him y t 

4"Cán czLuát t chzc ChInhphi ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Gán cz Luát báo hié'm y tl này 14 thàng 11 nám 2008 du-crc tha dii, b 
sung mt so diêu theo Lut báo hiêm y tê ngày 13 tháng 6 nám 2014, 

Theo dê nghj cza B5 trzthng Bó Y t; 

Chinh phz ban hành Nghj djnh quy dnh chi tkt và hzt&ng dcn biên pháp 
thi hành mç5t so diêu cia Luát báo hiêm y tê. 

Chiwng I 
DO! TU1NG THAM GIA BAO ifiEM Y TE 

Diu 1. Nhóm do ngirbi lao dng và ngirô'i sfr diing lao dng dóng 
1. Ngu?ñ lao dng lam vic theo hçp dng lao dng không xác djnh thôi 

h?n, hcrp dông lao dng có thñ h?n  tr dü 3 tháng tr& len; ngithi quãn l doanh 
nghip, don vj sr nghip ngoài cong 1p và ngithi quãn l diêu hành hqp tác xã 
hirâng tiên hiong; can b, cong chüc, viên chirc. 

2. Ngthi hot dtng không chuyên trách ô xa, phumg, thj trân theo quy 
djnh cüa pháp lut. 

Diu 2. Nhóm do co' quan bão him xa hi dóng 
1. Ngu?ii hi.r&ng luong hru, trçi cp mt sirc lao dng h.ng tháng. 

2. Ngrnii dang hi.thng trq c.p bâo him xã hi h&ng tháng do bj tai nn lao 
dng, bnh nghê nghip; cong nhãn cao su dang hithng trçi cap hang tháng theo 
quy djnh cüa Chinh phU. 

3. Ngixäi lao dng nghi vic hithng trg c.p m dau do m.c bnh thuc 
Danh mic bnh can chUa tn dài ngày do B Y tê ban hành. 

4. Can b xa, phi.r&ng, thj tr.n dã nghi vic dang hixâng trçl cp bâo him 
xã hi hang tháng. 

5. Ngu&i lao dng trong th?ñ gian nghi vic hu&ng ch d thai san khi sinh 
con hoàc nhn nuôi con nuôi. 

6. Ngi.r&i dang hung trçl cp tht nghip. 

Diu 3. Nhóm do ngân sách nhà nu&c dóng 
1. C b xã, phu&ng, thj tr.n dà nghi vic dang hu&ng trçi cp hng tháng 

tü ngân sách nhà nithc. 
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2. Ngix&i dâ thôi hthng trçl cp mt s1rc lao dông dang hu&ig trçi cp hang 
tháng tü ngán sách nhà nuóc. 

3. Ngthi có cong vol cách mng theo quy djnh t?i  Pháp lnh ru dai ngiz&i 
có cong vOi each mng. 

4. C.ru chin binh, gm: 

a) Oru chiên binh tham gia kháng chin tr ngày 30 tháng 4 näm 1975 tth v 
tnrOc theo quy djnh tai  khoãn 1, 2, 3 và 4 Diêu 2. Nghj dinh so 150/2006/ND-CP 
ngày 12 tháng 12 nàm 2006 cüa ChInh phil quy djnh chi tiêt và htrOng dan thi 
hành mt so diêu cüa Pháp lnh cru chiên binh (sau day gçi tat là Nghj djnh 
s 1 50/2006/ND-CP), d.rcic sàa dôi, bô sung tai  khoãn 1 Diêu 1 Nghj dinh 
s 157/20161ND-CP ngày 24 tháng 11 nàm 2016 cüa ChInh phü sila dôi, bô 
sung Nghj djnh so 150/2006/ND-CP ngày 12 thang 12 nãm 2006 cüa Chmnh phü 
quy djnh chi tiêt và his0ng dn thi hành mit so diêu cüa Pháp lnh cru chiên binh 
(sau day gçi tat là Ngh djnh so 157/20161ND-CP). 

b) Cru chin binh tham gia kháng chiên sau ngày 30 tháng 4 näm 1975 
quy djnh tai  khoãn 5 Diu 2 Nghj djnh s 150/2006/ND-CP ngày 12 tháng 12 
näm 2006 cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt và hi.rOng dan thi hành mt so 

diu cüa Pháp lnh cru chiên binh và ti khoán 1 Diêu 1 Nghj djnh 
s 157/2016/ND-CP ngày 24 tháng 11 näm 2016 cüa ChInh phü sila dôi, bô 
sung Nghj djnh so 150/2006/ND-CP cUa ChInh phü, gôm: 

- Quân nhân, cOng nhân viên quc phông dã duçic hiRing trçl cp theo 
QuyEt djnh sO 62/20 1 1/QD-TTg ngày 09 tháng 11 näm 2011 cüa Thu tiRing 
ChInh phü ye ché d, chInh sách dOi vOi d& tisçlng tham gia chiên tranh bào ye 

T quôc, lam nhim vi quOc tê 0 Cäm-pu-chi-a, giüp b?n Lao sau ngày 30 
tháng 4 näm 1975 dã phiic viên, xuât ngii, thOi vic (sau day gçi tAt là Quyêt 
dinh sO 62/20 1 1/QD-TTg); 

- A A A A - - A A • A - Si quan, quan nhan chuyen ngl-nçp, h si quan, chien si, cong nhan vien 
quOc phông trrc tiêp tham gia chiên tranh bâo v To quôc, lam nhim v1 quOc 
tê 0 CAm-pu-chia, gip b?n Lao sau ngày 30 tháng 4 näm 1975 chuyên ngành 
ye lam vic t?i  các co quan, to chüc, doanh nghip (khong dirge hiRing trg cp 
theo Quyêt djnh so 62/201 1/QD-TTg); 

- Si quan, quãn nhãn chuyên nghip dã hoàn thành nhim vi tai  ngü trong 
th0i kr xây drng và bâo v TO quôc dã phic viên, nghi hixu hoc chuyn ngành 
ye lam vic ti các co quan, tO chüc, doanh nghip; 

- Dan quân, tir v dã tham gia chin du, trrc tip phiic viii chin du 
sau ngày 30 tháng 4 nàm 1975 dã dugc hiRing trçi cp theo Quyt djnh 
so 62/20 1 1/QD-TTg. 

5. Ngu&i tham gia kháng chin và bâo v T quc, gm: 

a) NgirOi tham gia kháng chin chng M5 clru nixOc cia dirge hiRing trçi cp 
theo mt trong các vn bàn sau: 
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- Quyt djnh s 290/2005IQfJ-TTg ngày 01 tháng 11 nãm 2005 cüa Thu 
P 9 A A A P A 0. 0. 0 A ti.rong Chmh phu ye che d9, chmh sach doi vol mçt so doi tixqng trirc tiep tham 

gia kháng chiên chông M5 chua &rcrc hi.r&ng chInh sách ciia Dâng và Nhà nlróc; 

- Quy& djnh s 188/2007/QD-TTg ngày 06 tháng 12 näm 2007 cüa Thu 
tithng ChInh phü sira dOi Quyêt dlnh so 290/2005/QD-TTg ngày 01 tháng 11 
nan-i 2005 cüa Thu tu&ng Chinh phü ye chê d, chinh sách dôi vói mt so dOi 
tilçlng trrc tiêp tham gia kháng chiên chông M5 chra dixcic hithng chInh sách 
cüa Dãng và Nba mróc; 

- Quyt djnh s 142/20081QD-TTg ngày 27 tháng 10 nam 2008 cüa Thu 
tixóng ChInh phü ye thrc hin chê d dôi vth quãn nhân tham gia kháng chiên 
chng M5 ciru rnthc có dizOi 20 näm cong tác trong quãn di dã phiic viên, xuât 
ngü ye dja phiicing; 

b) Nguôi dã duqc htroong  trg cp theo Quyt djnh sé 62/2011/QD-TTg 
nhirng không phãi là cru chiên binh t.i khoãn 4 Dieu nay; 

c) Can b, chin sT COng an nhân dn tham gia kháng chin chng M c1ru 
nuâc có di.rói 20 n.m cong tác trong COng an than dan dA thOi vic, xuât ngü ye dja 
phtrong dA ducic hthng trçr cap theo Quyêt djnhsO 53/2010/QD-1Tg ngày 20 tháng 
8 nam 2010 cüa Thu txâng ChInh phü ye chê d dôi vth can b, chiên sT Cong 
an nhân dan tham gia kháng chiên chông M5' ciru rn.râc có duói 20 nàm cong tác 
trong Cong an nhân dan dä thôi vic, xuât ngü ye dja phtrong; 

d) Thanh niên xung phong da ducic hithng trçl c.p theo Quyt djnh 
sO 170/2008/QD-TTg ngày 18 tháng 12 nan-i 2008 cua Thu tixóng ChInh phü ye 
chê d bâo hiêm y tê và trq cap mai tang phI dôi vói thanh niên xung phong th?yi 
kS' kháng chiên chông Pháp, Quyêt djnh sO 40/201 i/QD-TTg ngày 27 tháng 7 
nam 2011 cüa mu tu&ng ChInh phü quy djnh ye ché d dôi vó'i thanh then xung . 
phong dà hoàn thành nhim vi trong kháng chiên và Nghj djnh s 
112/2017/ND-CPngày 06 tháng 10 nam 2017 cua ChInh phü quy djnh v ch 
d, chInh sách ctôi vâi thanh niên xung phong co sâ a mien Nam tham gia 
kháng chiên giai don 1965 - 1975; 

d) Dan cong bOa tuyn tham gia kháng chin chng Pháp, chng Ms', chin 
tranh bào v To quôc và lam nhim yu quOc tê dä di.rqc htthng trq cap theo 
Quyêt djnh so 49/201 5/QD-TTg ngày 14 tháng 10 näm 2015 cua Thu tuâng 
ChInh phü ye rnt so che d, chIrih sách dOi vói dan cOng hOa tuyn tham gia 
kháng chien chông Pháp, chOng M, chiên tranh bão v To quôc và lam nhim 
vi quOc tê. 

6. D.i biu Quc hi, di biu Hi dng nhân dan các cp duong nhim. 

7. Tré em duth 6 tuM. 

8. Nguai thuc din hisang trçi cp bâo trçi xa hi h&ng tháng theo quy djnh 
cüa pháp 1u.t ye ngithi cao tuôi, nguM khuyêt tat,  di tixçrng bào trç a hi. 



4 

9. Ngithi thuc h gia dInh nglièo; ngithi dan tc thiu sé dang sinh sang 
ti vüng có diu kin kinh t - xã hi khó khàn; nguii dang sinh song tai  vüng 
có diu kin kinh t - xã hi dc bit khó khàn; nguñ dang sinh song tai  xâ dão, 
huyn dão và mt so dôi tuqng khác, ci the: 

a) Nguii thuc h gia dInh nghèo theo tiêu chI v thu nhp, ngithi thuc 
h nghèo da chiêu có thiêu hiit v bâo him y tê quy djnh t?i  Quyêt dinh 
s 5912015/QD-TTg ngày 19 thán 11 nãm 2015 cüa Thu Pthng ChInh phü ban 
hành chuAn nghèo tip cn da chiêu áp ding cho giai do?n 2016 - 2020 và cac 
quyêt djnh khác cüa Ca quan có thãm quyên sàa dôi, bô sung hoc thay the 
chu.n nghèo áp ding cho tirng giai do?n; 

b) Ng.rôi dan tc thiu s dang sinh sang tai  vüng có diu kin kinh t - xã 
hi khó khän theo quy djnh cUa Chinh phü, Thu tuâng ChInh phü; 

c) Ngi.r?i dang sinh sng tai  vüng có diu kin kinh t - xã hi dc bit khó 
khàn theo quy djnh cüa ChInh phU, Thu liràng ChInh phü; 

d) Ngtthi dang sinh sng ti xã dáo, huyn dâo theo quy djnh cüa ChInh 
phü, Thu tu&ng ChInh phü. 

10. Ngi.rii di.rgc phong tg danh hiu ngh nhân nhãn dan, ngh nhãn tru 
ti thuc h gia dInh có m'rc thu nhp bInh quãn dâu ngi.thi hang tháng thâp han 
müc krang ca sâ theo quy djnh cüa Chmnh phü. 

11. Th nhãn cüa ngu&i Co cong vâi each mng là cha dé, mc dé, vg ho.c 
chng, con cüa lit s5; ngixOi có cOng nuôi dtrông lit s. 

12. Than nhân cüa nguOi cO cong vâi cách mng, trü các di tilqng quy 
djnh t?i  khoãn 11 Diéu nay, gOm: 

a) Cha dé, mc dé, vçi hocchng, con tir trên 6 tui dn drth 18 tui hoäc 
t1r dü 18 tuôi trâ len nêu cOn tiêp tVc  di h9c hoc bj khuyêt tt nng, khuyEt tt 
dc bit nng cüa các dOi trcing: Ngu&i hoat dng cách mng trrnc ngày 01 
tháng 01 näm 1945; ngtr&i hot dng cách mng tü ngày 01 tháng 01 nãm 1945 
den ngày khii nghia tháng Tam näm 1945; anh hung Lrc lixcing vu trang nhãn 
d, anh hung Lao dng trong thyi k kháng chiên; thucing birth, bnh binh suy 
giâm khâ näng lao dng tü 61% tr& len; ngtrii hoat  dng kháng chiên bj nhim 
chat dc hóa h9c suy giàm khâ näng lao dng tir 61% trô len. 

b) Con dé tir dü 6 tuôi trô len cüa ngi.r?ii hoat dng kháng chin bj nhim chit dc 
boa hçc bi dj dng, dj tt do h.0 qua ca chat dc hóa hçc khOng tr lirc d.rcic trong sinh 
boat hoc suy gim khã nng tçr lrc trong sinh hoat &rçic Fnthng lrq cp hang tháng. 

13. man nhan cüa s quan, quãn nhãn chuyên nghip, ha s5' quan, binh s 
quân dôi dang t?i  ngu, s5 quan, h s5 quan nghip vi và s quan, ha s quan 
chuyén môn, k thu.t dang cOng tác trong 1rc lircmg cOng an nhân dan, hçc vién 
cOng an nhân dan, h s quan, ngi.rO'i lam cOng tác ca yu hiiông hrang nhi.r d& 
vâi quán than, hçc vién ca yêu d.rcic htrâng ch d, chInh sách theo ch do, 
chInh sách dOi vâi h9c viên a các tru&ng quãn dci, cOng an, gm: 
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a) Cha dé, m dé; cha dé, mc dê cüa vçi ho.c chng; ngu&i nuôi duong hqp 
pháp cüa ban than, cüa vç hoc cüa chông; 

b) Vg ho.c chng; 

c) Con dé, con nuôi hçip pháp tr trên 6 tui dn di.râi 18 tui; con dé, con 
nuoi hcip pháp tü dü 18 tui trô len nêu con tiép tiic di h9c phô thông. 

14. Ngi.thi dà hin b ph ca th ngithi theo quy djnh cüa pháp 1ut v 
hin ghép mô tang. 

15. Ngu?ii ntrrc ngoài dang h9c tp ti Vit Nam di.rcic cp hçc bng tü 
ngân sách cüa Nba rnrOc Vit Nam. 

16. Ngräi phic vi nguäi có Cong v&i cách mng sng a gia dInh, gm: 

a) Ngithi phiic vi Ba mc Vit Nam anh hung; 

b) Ngu?i phc vi thucing binh, beth  binh suy giãm khâ nang lao dng tü 
81% trô len; 

c) Ngir&i phic vi nguai hot dng kháng chin bj nhim cht dc hoá hçc 
suy giãm khâ nãng lao dng tü 81% tr& Len. 

17. Ngi.r&i tü dü 80 tuM trâ len dang hithng trcl cp tut h.ng tháng theo 
quy djnh cüa pháp 1ut ye bâo hiêm xã hi. 

Diu 4. Nhóm thrçrc ngân sách nhà ntrrc h trçr mfrc dóng 

1. Ngithi thuc h gia dInh cn nghèo theo tiêu chI chun cn nghèo theo 
quy dnh cüa ChInh phü, Thu trn5ng ChInh phU. 

2. Nguai thuôc h gia dInh nghèo da chiu không thuc tnr1ng hqp quy 
djnh ti diem a khoãn 9 Diêu 3 Nghj djnh nay. 

3. Hçc sinh, sinh viên. 

4. Ngi.r&i thuc h gia dInh lam nông nghip, lam nghip, ngu nghip và diem 
nghip có müc song trung bInh theo quy djnh cüa ChInh phü, Thu lthng Chmnh phü. 

, A A Dieu 5. Nhom tham gia bao hiem y te theo h9 gia dinh 

1. Nguii co ten trong s h khu, trü nhi'tng ngithi thuc di tuçlng quy 
djnh tai  các Diéu 1, 2, 3, 4 và 6 Nghj djnh nay. 

2. Nguai có ten trong shm trü, tth d6i trc1ng quy dnh t?i  cac Diu 1, 2, 
3, 4 và 6 Nghj djnh nay và dôi tuçing dã tham gia bào hiêm y tê theo quy djnh 
tai khoãn 1 Diêu nay. 

3. Các di tuclng sau day di.rgc tham gia bâo him y t theo hInh thi'rc h 
gia dInh: 

a) Chüc s.c, chüc vic, nhà tu hãnh; 

b) Ngu&i sinh sng trong ca so bâo trçi xã hi tth di tiiçing quy djnh ti 
cac Diêu 1, 2, 3, 4 và 6 Nghj djnh nay ma khOng duqc ngán sách nhà ntrOc h 
trçi dóng bâo hiêm y tê. 
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Diu 6. Nhóm do ngithi sir dyng lao dng dóng 

1. Than nhân cüa cong nhân, viên chirc qu& phông dang phiic vti trong 
Quân di, bao gôm dôi tlxçmg theo quy djnh tai  các diem a, b và c khoán 13 
Diu 3 Nghj djnh nay. 

2. Than nhân cüa cong nhãn cong an dang phic vi trong Cong an nhãn 
dan, bao gôm dôi tuçing theo quy djnh tai  các diem a, b va c khoãn 13 Diéu 3 
Nghj djnh nay. 

3. Than nhãn cüa nguô'i lam cong tác khác trong t chüc cci yu, bao gm d& 
tung theo quy djnh ti các diem a, b và c khoãn 13 Diêu 3 Nghj djnh nay. 

Chro'ng II 
MITC BONG, MUC HO TRq TU NGAN SACH NHA NUC, 

PHUNG TH1C BONG BAO HIEM Y TE CUA MT sO DO! TU1NG 

Diu 7. Mfrc dóng và trách nhim dóng bão him y t 

1. Müc dóng bâo him y t hAng tháng cüa các d& tixçlng duqc quy dnh 
nhii sau: 

a) BAng 4,5% tin liing tháng cüa ngithi lao dng di vâi di tirçlng quy 
dinh t?i  khoãn 1 Diêu 1 Nghi dinh nay. 

- Ngu&i lao dng trong thai gian nghi vic hi.rông ch d m dau tr 14 ngày 
trâ len trong tháng theo quy djnh cüa pháp lutvê báo hiêrn xã hi thi khOng phãi 
dóng bâo hiêm y tê nhung van di.rcic hu&ng quyên lçii báo hiêm y tê; 

- Ngthi lao dng trong thai gian bj tm giam, tm gift hoc tm dInh chi 
cong tác dé diêu tra, xem xét kt lun có vi phm hay không vi phm pháp 1u.t 
thI mirc dóng hang tháng bang 4,5%cüa 50% müc tiên hrcng tháng cüa ngu&i 
lao dng. Tnr&ng hqp ca quan có tham quyên kêt lun là không vi phm pháp 
lut, ngithi lao dng phâi truy dóng bão hiêm y t trén so tiên h.rang duqc truy 
linh; 

b) Bang 4,5% tinhiang hiiu, trçl cp mt sirc lao dng di vth di tircng 
quy djnh tai  khoán 1 Diêu 2 Nghj djnh nay; 

c) BAng 4,5% tin h.rcmg tháng cüa ngi.thi lao dng trithc khi nghi thai san 
d& vâi dôi tucYng quy djnh t.i khoãn 5 Diêu 2 Nghj djnh nay; 

d) BAng 4,5% tin trçY c.p tht nghip di vri di tuqng quy djnh tai  khoãn 
6 Diu 2 Nghj djnh nay; 

d) BAng 4,5% mirc hrang ca s& di vói các di ttrçlng khác; 

e) Mirc dóng bào him y t cUa dôi llrclng quy djnh ti Diu 5 Nghj dinh  nay 
nhi.r sau: Ngisôi thu nhât dóng bang 4,5% müc lixong ca s&; ngix&i thu hai, thu ba, 
thu tir dóng ian krqt bang 70%, 60%, 50% müc dóng cüa nguai thii nhât; ttr nguai 
thr näm tr& di dóng bang 40% müc dóng cüa nguài thu nhât. 
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Vic giàm trü mrc dóng bão him y th theo quy djnh ti dim nay dixçic 
thrc hin khi các thãnh viên tham gia bào hiêm y tê theo h gia dInh cüng tham 
gia trong nàm tài chInh. 

2. Di v&i di tuqng duçic ngãn sách nhà niiic h trçi mirc dóng thI không 
áp ding gim trü mirc dóng theo quy djnh ti diem e khoãn 1 Diêu nay. 

3. Tnring hçip d& tuçlng quy djnh tai  khoãn 1 Diu 1 Nghj djnh nay có 
them mt hoc nhiéu hçip dông lao dng không xác djnh thai h?n  hoc hcip 
ding lao dng có th&i h?n  tIr dü 3 tháng trà len thi dóng báo hiêmy tê theo hçip 
dông lao dng có müc tiên hrang cao nhât. 

4. Tnr&ng hçip dôi tuqng tham gia bâo him y t theo quy djnh ti Diu 6 
Nghj djnh nay dng thyi thuc nhiu dôi tixçlng tham gia bâo hiêrn yté khac nhau 
quy dinh t?i các Diêu 1, 2, 3 và 4 Nghj djnh nay thI dóng báo hiêm y tê theo thu 
tV nhu sau: Do ngir&i lao dông và nguôi sir ding lao dông dóng; do ca quan báo 
him xã hOi  dóng; do ngãn sách nhà nl.róc dóng; do ngi.r&i si'r dung lao dng dóng. 

5. Bô Y t chü trI, phi hcip vth B Tài chInh trInh ChInh phü diu chinh 
müc dóng bâo hiêm yté dê dam bão can dôi qu5 bâo hiêm y tê, phü hcip vài khâ 
nAng ngãn sách nhà nuôc và dóng gop cüa cac dôi tuçing có trách nhim dóng 
bâo hiêm yté theo quy djnh cüa Lust bâo hiêm y tê. 

Diu 8. Mfrc h trq tw ngân sách nhà ntnrc 

1. Tü ngày Nghj djnh nay có hiu hrc thi hành, müc h trçl t& ngãn sách 
nhà nuóc cho mt so dôi tuqng nhti sau: 

a) H trçc 100% müc dón bâo hiêm y tê dôi vài ngii?ii thuc h gia 
dInh cn nghèo dang sinh sOng ti các huyn nghèo theo Ng1ij quyêt 
sO 30a12008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 näm 2008 cüa Chinh phü ye chuang 
trInh h trçi giãm nghèo nhanh và ben vUng vâ các huyn duçic áp diing cci ché, 
chInh sách theo Nghj quyêt sO 30aJ2008INQ-CP; 

b) H trçv t& thiu 70% müc dóng bâo him y t di v&i di ti.rqng quy 
dinh ti khoân 1 và 2 Diêu 4 Nghj djnh nay; 

c) H trq ti thiu30% mIrc dóng bâo him y t di vói di tuqng quy 
djnh t.i khoãn 3 và 4 Diêu 4 Nghj djnh nay. 

2. Tming hçip mt ngi.rii thuc nhiêu di tuqng chrgc ngân sách nhà nithc 
ho trcl muc dóng quy djnh t?i  khoãn 1 Diêu nay thI di.rçic hixông müc h trq 
dóng bão hiêm y té theo dôi tuçing có murc h trq cao nhk 

3. Uy ban nhãn dan tinh, thành ph trirc thuc trung i.rang cn cu khâ näng 
ngân sách dja phuang và các nguôn hçip pháp khác, k ca 20% s kinh phi quy 
djnh tai  diem a khoãn 3 Dieu 35 cüa Lust bào him y t (nu co) xây dirng và 
trInh Hi dông nhãn dan cap tinh quyêt djnh müc h trçi dóng bão him y t cao 
han muc ho trq tôi thiêu quy djnh tui khoãn 1 Diêu nay. 
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Diu ¶. Phiro'ng thü'c dóng bão him y t ciia mt s di ttrçrng 

1. Di vâi ngu&i dang hu&ng lrnmg huu, trçl c.p mt süc lao dng, trcicâp 
báo him xä hi hang ththig do ngãn sách nhà nuic dam bâo quy djnh tai  Diêu 2 
và khoãn 2 Diu 3 Nghj djnh nay: H.ng tháng, co quan bâo hiêm xã hi thrc 
hin dóng bâo him y t cho di tixçlng nay tü nguôn kinh phi chi trâ lucrng huu, 
trçi cp bão him xà hi do ngãn sách nba nuâc dam bào. 

2. Di vth di tuc1ng quy djnh tü các khoãn 3,8, 11, 12 và 16Diu 3 Nghj 
dnh nay: Hang qu', co quan lao dng - thi.nmg binh và xã hi chuyên kinh phi hr 
ngun thrc hin chInh sách tru dãi ngui có cong vth cách mng, nguôn thirc 
hin chInh sách bão trg xã hi vào qu5 bâo hiêm y tê. Chm nhât dn ngày 15 
tháng 12 hng näm, Co quan lao dng - thrnmg binh và xã hOi  phâi thirc hin 
xong vic thanh toán, chuyên kinh phI vào qu5 bão hiêm y tê cUa näm do. 

3. Di v&i di tilqng quy djnh tai  các khoãn 1, 4, 6, 7, 10, 13, 14 và 17 Diu 
3, di trqng quy djnh t?i  khon 1 và 2 Diêu 4 Ng djnh nay ma dixcic ngôn sách 
nhà nuâc h trq 100% mrc dOng bâo hiêm y tê: Hang qu, co quan bâo hiêm xã 
hi tng hcrp s the bão hiêm y tê dã phát hãnh và so tiên dóng, h trq dóng theo 
Mu so 1 Phii hic ban hành kern theo Nghj djnh nay, gCri Co quan tài chInh dé 
chuyn kinh phi vâo qu bão hiêrn y tê theo quy dnh ti khoãn 9 Diéu nay. Th&i 
dim dê tinh so tiên phâi dóng: Các dôi tuçing drçic l.p  danh sách h.ng n.m, tInh 
tiên dóng hr ngày 01 tháng 01; dôi vói các dôi tuqng ducic bô sung trong nm, 
tinh tiên dóng hr ngày duçic xác djnh tai  Quyêt djnh phê duyt danh sách cüa Ca 
quan nhà nlxâc có thm quyên. 

4. Di vói di t'uçlng quy djnh tai  khoãn 6 Diêu 3 Nghj djnh nay (tth nhng 
ngu?ñ dang tham gia bão hiêm y tê thuc dôi tixqng khác, huOng lirong hru, tro 
cap bão hiêm xã hi, trçl cap uu dâi ngithi có cong vâi each mng): Djnh kS'  03 
tháng, 06 thángho.c 12 tháng, Co quan quãn 1 dôi ti.rçlng thirc hin dóng bâo 
hiêm y tê cho dOi tuçing nay. 

5. Di vth hçc sinh, sinh viên quy djnh ti khoãn 3 Diu 4 Nghj djnh nay: 

a) Djnh k' 03 tháng, 06 tháng ho.c 12 tháng, hçc sinh, sixth viên ho.c cha, 
m, ngi.thi giám h cUa h9c sinh, sinh viên có trách nhim dóng bâo him y t 
phãn thuc trách nhim dóng theo quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 10 Nghj djnh nay 
cho co quan bâo hiêm xâ hi; 

b) Ngân sách nhà ni..râc h6 trçi nhix sau: 

- Hçc sinh, sinh viên dang theo hçc ti co Si giáo dic ho.c cci s& giáo dic 
nghê nghip trirc thuc b, CO quan tnrng rang thi do ngãn sách trung ucing h 
trg. Djnh kr 03 tháng, 06 tháng hoc 12 tháng, Bão him xà hi c.p tinh 
hcip so the bào hiêm y tê dã phát hânh, so tiên thu cüa hQc sinh, sinh viên và so 
tiên ngan sách nhà rnróc ho trçi dóng theo Mu s 1 Phi liic ban hành kern theo 
Nghjdjnh nay, gui Bâo hiêm xã hi Vit Nam tng hqp, gui B Tài chInh d 
chuyên kinh phi vào qu bâo hiém y tê theo quy djnh ti khoãn 9 Diu nay. 

- Hçc sinh, sinh viên dang theo hçc ti co sO' giáo dic ho.c Co sO' giáo dic 
nghé nghip khác thI ngân sách dja phuong, bao gm cã phn ngân sách trung 
uong ho trçi (neu co), noi Ca sO' giáo diic do dt tri sO' h trçi, không phân biêt 
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h khâu thu?mg trii cüa hçc sinh, sinh viên. Djnh k' 03 tháng, 06 tháng ho.c 12 
tháng, ccx quan bâo hiêm xã hi tong hgp so the bão hiêm y té dã phát hành, so 

tin thu cüa hçc sinh, sinh viên và sO tiên ngân sách nhà nuâc ho trg dóng theo 
Mu s 1 Phii 1ic ban hành kern theo Nghj djnh nay, gri ccx quan tài chInh dê 
chuyn kinh phi vào qu5 bâo hiêm y tê theo quy djnh t?i  khoãn 9 Diêu nay. 

6. Di vâi các di tuçxng di.rçxc ngãn sách nhà nuàc h trçx mt ph.n mirc 
dóng bão him ytê quy djnh tai  khoãn 4 Diêu 4 Nghj djnh nay: 

a) Djnh kS'  03 tháng, 06 tháng hoc 12 tháng, nguèi di din cüa h gia dInh 
trrc tip np tin dóng bâo him y t phãn thuc trách him dóng cüa rnInh theo 
quy djnh tai  khoãn 2 Diêu 10 Nghj djnh nay cho ccx quan bâo hiêm xã hi; 

b) Djnh k' 03 tháng, 06 tháng hoc 12 tháng, ccx quan bão him xã hi 
tng hçrp s the bâo him y t dã phát hành, sO tiên thu cüa ngi.rôi tharn gia và so 

tin ngân sách nhà nuOc h trçl dóng theo Mâu so 1 Ph 1iic ban hãnh kern theo 
Nghj djnh nay, gi:ri ccx quan tài chInh dê chuyên kinh phI vào qu5 bão hiêm y tê 
theo quy djnh tai  khoãn 9 Diêu nay. 

7. Di vri di tixcmg tham gia bâo him y t theo ho gia dInh quy djnh ti 
Diu 5 Nghj djnh nay: Djnh kS'  03 tháng, 06 tháng hoc 12 tháng, ngiz?xi di 
din h gia dmnh hoc thành viên h gia dmnh tham gia bào hiêm y tê np tiên 
dóng bâo hiêm y tê theo quy djnh ti khoàn 3 Diêu 10 Nghj djnh nay cho ccx 
quan bâo hiêm xã hi. 

8. Di vâi di tuçlng tham gia báo him y t theo quy djnh ti Diu 6 Nghj 
dinh nay, hang tháng nguôi sü diing lao dng dóng báo hiêm y té cho dôi tuçxng 
nay cüng v&i vic dóng bão hiêrn y tê cho ngi.rôi lao dng theo quy djnh tir các 
nguOn nhu sau: 

a) Di vói don vj sCr diing ngãn sch nhà nuâc tin do ngan sách nhà nincc dñm bào; 

b) Déi vâi don vj sr nghip thI sfr ding kinh phi cüa don vj theo quy djnh 
cüa pháp lust ye ccx ché tçr chü cüa don vj sir nghip cong l.p; 

c) Di vri doanh nghip thI sir ding kinh phi cüa doanh nghip. 

9. Ccx quan tài chmnh can cü quy dnh v phân c.p quãn l ngãn sách cUa cp 
có thãm quyên và bang tOng hçxp dOi tl.rcxng, kinh phi ngán sách nhà nuOc dóng, ho 
trçl dóng do ccx quan bào hiêm xã hi chuyên den, có trách nhim chuyên kinh phi 
vào qu bão hiêm y tê mi qu mt lan. Chm nhât den ngày 15 tháng 12 hang 
näm phãi thrc hin xong vic chuyên kinh phI vào qu5 bâo hiêm y tê cüa nàm do. 

10. Di vri di tuçxng quy djnh tai  khoãn 15 Diu 3 Nghj djnh nay, h.ng 
qu ccx quan, don vj, t chüc c.p hçc bong dóng bâo hiêm y t theo quy djnh 
vào qu bâo hiêm y tê. 

A A A A A. . Dieu 10. Xac dnh so tien dong, ho trçr doi vol m9t so doi tirçrng khi nha 
nmic diêu chinh mfrc dóng bão him y t, diêu chinh mire hro'ng co' s& 

1. Di vâi nhóm di ti.rçxng quy djnh tai  Diu 4 Nghj djnh nay ma duc 
ngân sách nhà nuâc hO trçx 100% müc dóng bào hiêm y tê: 
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a) S tin ngân sách nhâ nixc dóng, h trçi dóng h.ng tháng ducic xác djrih 
theo mt'rc dóng bâo hiêm y t nhân (x) vói mirc luang cci s&. Khi nha n.rc diêu 
chinh müc dóng bâo him y t& diu chinh m1rc lrnmg ca sâ, so tiên ngãn sách 
nhà rn.râc dóng, h6 trçl dóng dtrçic diu chinh kê tr ngày áp diing mirc dóng bâo 
him y t mói, müc hrang ca si mth; 

b) S tin dóng bâo him y t di vài tré em dthi 6 tui &rcic tInh tü ngày 
sinh dn ngày tré dü 72 tháng tuôi. Trtr&ng hçip tré em là ngx&i Vit Nam sinh 
ra i ntrâc ngoài, s tin dóng báo him y tê thrçic tInh tir ngày tré ye cix trü tai 
Vit Nam theo quy djnh cüa pháp lut. 

2. D& vài nhóm d& tuclng thrçic ngân sách nha nrnrc h trçl mit ph.n mi'rc 
dóng bão him yté quy dnh ti các khoãn 3 và 4 Diêu 4 Nghj djnh nay: 

a) S tin dóng cüa ngu&i tham gia và h trçi cüa ngân sách nhà nuâc hang 
tháng dixcic xác djnh theo müc dóng bão hiêm y té nhãn (x) vth müc ltrcing Ca 
s& ti th&i diem ngui tham gia dóng báo him y té; 

b) Khi Nhà ni.râc diu chinh müc dóng bâo him y t& diu chinh müc lucrng 
ca sà, ngir&i tham gia và ngn sách nhà ntrâc không phài dóng bô sung hoc 
không dixçic hoàn trâ phn chênh 1ch do diêu chinh mrc dóng báo hiêm y té, m1rc 
krang co so dôi vOi th&i giari con laj  ma ngix&i tham gia dà dóng bâo hiêm y tê. 

3. Di vOi nhOm di trqng tham gia báo him y t theo h gia dInh quy 
djnh t4i Diêu 5 Nghj djnh nay: 

a) S tin dóng cüa ngu&i tham gia h.ng tháng di.rcic xác djnh theo mirc dóng 
bão hiêmy tê nhãn (x) v&i müc lirong Co sO ti thOi diem dóng báo hiêm y te; 

b) Khi Nhà nlxOc diu chinh mirc dóng báo him y t, diu chinh müc 
h.rong Co sO, nguOi tham gia không phâi dóng bô sung hoc không dixcic hoàn 
trâ phãn chênh lch do diêu chinh müc dóng bào hiêm y tê, müc luong co sO 
dôi vOi th&i gian cOn lai  ma ngu1i tham gia da ctóng báo hiêm y tê. 

4. DM tl.rçYng tham gia vào các ngày trong tháng thI s tin dóng báo him 
ytê duçic xác djnh theo tháng kê tü ngày dóng báo hiêm y t. 

Chwrng III 
THE BAO HIEM Y TE 

Diu 11. Lap danh sách cp the bão him y t cüa mt s di tirqng 

1. NguOi sü dung lao dng 1p danh sách tham gia bão him y t cüa nhóm 
dôi ttrqng quy djnh tai  Diêu 1 Nghj djnh nay. 

2. Ca sO giáo diic, Co sO giáo diic ngh nghip có trách nhim 1p danh 
sách tham gia bâo hiêm y tê cüa các dêi tuqng thuc phm vi quân 1 theo quy 
djnh tai  khoán 15 Diêu 3, khoàn 3 Diêu 4 Nghj djnh nay. 

3. Các don vj thuc B Quc phOng, B Cong an có trách nhim 1p danh 
sách tham gia bâo hiêm y tê cüa các d& ti.rqng thuc phm vi quãn l quy djnh 
tai khoàn 1 Diêu 1, khoãn 13 Diu 3 yà Diu 6 Nghj djnh nay và theo huOng 
dn cüa B Quôc phOng, B Cong an. 
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4. D& vói ngrnM dã hin b phn cci th theo quy djnh cüa pháp 1ut, ca 
quan báo hiêm xã hi cn ci'r giây ra vin do cci s& khám bnh, chta bnh ncii 
ngthi hin b ph.n cci the cap cho dôi tuçmg nay dê cap the bào hiêm y tê. 

5. Uy ban nhãn dan x Co trách nhim 1p danh sách di tlxçlng quy djnh ti 
Diu2;cáckhoãn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, l6và 17Diêu3;khoãn 1,2 
và 4 Diu 4 và Diêu 5 Nghj djnh nay. 

6. Danh sách d6i t.rqng tham gia bào him y t duçic 1p  theo Mu s 2 và 
Mu s 3 Phv liic ban hãnh kern theo Nghj djnh nay. 

., ., . 
Eheu 12. The bao hiem y te 

The bâo him y t do ca quan bâo hirn xä hi phát hânh, phãn ánh dtrcic 
các thông tin sau: 

1. Thông tin cá nhân cüa ngu?i tham gia bào him y t, bao gm: H9 Va 
ton; gii tInh; ngày tháng näm sinh; dja chi nai cii trñ ho.c ncii lam vic. 

2. Mirc hithng bào him y tê theo quy djnh t?.i  Diu 14 Nghj dnh nay. 

3. Thñ dirn the bào him y tê có giá trj sl'r d%ing. 

4. Nui dang k khám bnh, chüa bnh bâo him y t ban d.u. 

5. Th?yi gian tham gia bâo him y t 05 näm liOn t'ic tr& len dM vài di 
tucmg phãi cüng chi trà chi phi khám bnh, chüa bnh. Thai gian tham gia báo 
hiOm y tê lien tic là th&i gian sir ding ghi trên the bâo hiOm ytO lan sau nôi tiOp 
lan trurc; trixông hçrp gian don tôi da không qua 03 tháng. 

Ngu?i di.rçic cci quan có th.rn quyn cir di cong tác, hçc tip, lam vic ho.c 
theo chê d phu nhãn, phu quãn hoc con dé, con nuôi hqp pháp duii 18 tuôi di 
theo bô hoc mc cong tác nhim k' ti ca quan Vit Nam 0 nuàc ngoài thI thñ 
gian a niirc ngoài ducic tinh là thai gian tham gia bâo hiêm y tO. 

Ngtthi lao dng khi di lao dng & nithc ngoài thI th&i gian dã tham gia bâo 
hiêm ytê trixâc khi di lao dng & rnrâc ngoài duçic tInh là th&i gian dä tham gia 
bào hiêm y tê nêu tham gia báo hiêm y tO khi ye ni.râc trong th&i gian 30 ngày 
kO tü ngày nhp cãnh. 

Ngu&i lao dng trong th&i gian lam thu tic ch& hu&ng ch d trçi cp tht 
nghip theo quy djnh cüa Lut vic lam thI th&i gian dã tharn gia bâo hiêm y t 
tnii&c do duçic tinh là th?yi gian dã tham gia báo hiOm y tê. 

Déi tuqng quy djnh tai  dim a khoãn 3 Diu 12 cUa Lut bâo him y t khi 
nghi hiru, xuât ngQ, chuyên ngành ho.c thOi vic, nêu th&i gian hc tip,  cong tác 
trong quán di nhãn d, cong an nhán dan và to chüc Ca yêu chiza tham gia bâo 
hiêm y tê thl th&i gian do duçrc tInh là th&i gian tham gia bão hiOm y t lien tuc. 

6. Anh cüa ngu&i tham bào him y t (tth tré em diiOi 6 tui) di vói 
trii&ng hçip ngu&i tham gia bào hiêm y tê không có giây t& xác nhn nhán than 
cO ãnh do cci quan, to chirc Co thâm quyên cap ho.c Giây xác nhn cüa Cong an 
cap xã ho.c giây t& khác có xác nhn cüa Ca s& giáo dic, ca s& giáo dic ngh 
nghip nai quân l hcc sinh, sinh viên, hoc giây t& chi'mg minh nhân than h 
pháp khác. 
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Diu 13. Thôi hin the bão him y t có giá trl sir diing 

1. Di vói d& tuclng quy djnh tai  khoàn 6 Diu 2, the bâo him y tcó giá 
trj sir diing tir tháng du tiên hithng trçl cp that ngliiêp ghi trong quyêt djnh 
hizông trcl cp tht nghip cüa ca quan nhà mthc cap có thâm quyên. 

2. Di vói di tixqng quy djnh tai  khoân 7 Diu 3 Nghj djnh nay: 

a) Tnthng hcip tré em sinh trithc ngày 30 tháng 9: The bâo him y t có giá 
trj sir ding dn ht ngày 30 tháng 9 cüa näm tré dii 72 tháng tuôi; 

b) Tri.r?mg hçip tré sinh sau ngày 30 tháng 9: The báo him y th có giá frj sir 
ding dn ht ngày cuôi ciia tháng tré dii 72 tháng tuôi. 

3. D& vri di lirçing quy djnh t?i  khoãn 8 Diu 3 Ngh.j djnhnày, the bâo him 
y t có giá tn sir ding tir ngày dixcic humg trcv cap xã hi ti quyét djnh ciia Uy ban 
than dan cap huyn. 

4. Di vâi di tixçlng quy djnh t?i  khoãn 9 Diu 3, di tuqng quy djnh tai 
khoàn 1 Diêu 4 Nhj djnh nay ma dixçc ngán sách nhà nuâc ho trçl 100% mIrc 
dóng bâo hiêm y té, the báo hiêm y tê có giá tn sir ding tir ngày ducic xác djnh 
ti quyêt dnh phé duyt danh sách ciia ca quan nhà ntróc có thãm quyên. 

5. D,i vOi dôi ti.rçing quy djnh t?i  khoán 10 Diêu 3 Nghj djnh nay, the bào 
hiêm y té có giá trj sir ding tir ngày duc xác djnh t?i  Quyet djnh phé duyt 
danh sách ciia Ca quan nhà ntrâc có thâm quyên. 

6. Di vOi di tl.rçmg quy djnh ti khoãn 14 Diu 3 Nghj djnh nay, the bâo 
hiêm yté có giá tn sir ding ngay sau khi hiên b phn ca the. 

7. Di vi dM tuqng quy dnh tai  khoàn 3 Diu 4 Nghj djnh nay: 

a) The báo him y t ducrc cp h.ng nãm cho h9c sinh ciia cci si giáo diic 
phô thông, trong do: 

- Di v&i h9c sinh lop 1: Giá tn sir ding bt du tir ngày 01 tháng 10 nm 
dâu tiên ciia cap tiêu h9c; 

- Di vOi h9c sinh lOp 12: The cO giá trj sir diing dn h& ngày 30 tháng 9 
ciia nàm do. 

b) The bâo him y t &rcic cp h&ng nãm cho hçc sinh, sinh vién ciia ca sO 
giáo dic dai  h9c, ca sO giáo diic nghê nghip, trong do: 

- DM vOi hçc sinh, sinh viên nàm thir nht ciia khóa hçc: me có giá tn sir 
ding tir ngày nhp hçc, trir tnrOng hcip the ciia h9c sinh lOp 12 dang cOn giá frj 
sir ding; 

- DM vâi hçc sinh, sinh viên nàm cu& ciia khóa hçc: The có giá trj sir ding 
den ngày cuôi ciia tháng két thiic khóa hçc. 

8. D& vOi d& ttrqng khác, thêbâo him y t có giátrj sir diing tü ngày 
ngithi tham gia np tiên dóng bâo hiêm y tê. Tnu&ng hçip dôi tuqn quy djnh tai 
khoãn 4 Diêu 4, Diêu 5 và 6 Nghj djnh nay tham gia bão hiêm y te lan dâu hoc 
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tham gia không lien tic tü 03 tháng tr?i len trong nàm tài chInh thI the bão him 
y té có thii hn sCr diing là 12 tháng kê ti'r ngày the bâo hiêm tê Co giá trj sr 
ding theo quy djnh tai  diem c khoãn 3 Diêu 16 cUa Lust báo hiêm y tê. 

9. Giá trj sfi ding cüa the bâo him y t uy djnh ti Diu nay txang irng 
s tin dóng bâo hiêmy t theo quy djnh, trü doi tlxqng là tré em duth 6 tuôi. 

Chiro'ng IV 
M1C HTJNG, THU TUC  KHAM BNH, CHIYA BNH 

BAO HIEM Y TE 

Diu 14. Müc hu'&ng bão him y t di vói các trtr&ng hçrp quy djnh ti 
khoãn 1 và khoãn 7 Diu 22 cüa Lut bão him y t 

1. Ngi.r&i tham gia bâo him y t khi di khámbnh, ch0a bnh theo quy 
djnh t.i các Diéu 26, 27 và 28 cüa Lust  bào hiêm y té; khoán 4 và 5 Diêu 22 cüa 
Lust bâo hiêm y té thI ducic qu báo hiêm y té thanh toán chi phi khám bnh, 
chila bnh trong phm vi ducic hu&ng vói müc hu&ng nhu sau: 

a) 100% chi phi khám bnh, chüa bnh d,i vói di tuçmg quy djnh tai  các 
khoàn 3, 4, 8, 9, 11 và 17 Diêu 3 Nghj djnh nay; 

b) 100% chi phi khám bnh, chtta bnh và không áp diing gii hn t l 
thanh toán thuôc, hóa chat, 4t tu yté và djch vi k thut theo quy dinh cüa B 
trithng B Y té dôi vài: 

- Ngu&i hoat dng cách mng trurc ngày 01 tháng 01 näm 1945; 

- Nguäi ho?t dng cách mng tü ngày 01 tháng 01 näm 1945 den ngày 
khâi nghia tháng Tam nãm 1945; 

- Ba mc Vit Nam anh hiing; 

- Thumg binh, ngu&i huông chInh sách nhu thung binh, thuong binh loai 
B, bnh binh suy giàm khâ nng lao dng tü 81% trô len; 

- Thuong binh, ngithi hung chInh sách thu thuong binh, thuccng binh 1oi 
B, bnh binh khi diêu trj vet thucmg, bnh tt tái phát; 

- Nguii hot dng kháng chin bj nhim chit dc hóa hQc cO t 1 suy 
giãm khà nang lao dng tü 81% trâ len; 

- Tré em duói 6 tui. 

c) 100% chi phI khám bnh, chUa beth  ti tuyn xã; 

* d) 100% chi phI khám bnh, chera bnh d& vài tru&ng hçxp chi phi cho mt 
lan khám bnh, chUa bnh thâp han 15% müc luang ca so; 

d) 100% chi phi khám bnh, chüa bnh khi ngthi bnh có thôi gian tham 
gia báo hiem y tê 05 nä.m lien tic trO len và có s tiên cüng chi trã chi phi khám 
bnh, chira bnh trong nàm iOn han 06 tháng luang co sO, trü trithng hcrp tr di 
khám beth,  chCta bnh không dung tuyên; 

e) 95% clii phi khám beth,  chüa bnh d& vOi di tuclng quy djnh ti khoàri 1 
Diêu 2, khoân 12 Diêu 3 và khoãn 1 và 2 Diêu 4 Nghi. djnh nay; 
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g) 80% chi phi khám bnh, chtra bnh di vài các di tuçing khác; 

h) Ngthi bnh &rçic Ca s& khám bnh, chia bnh tuyn trên chn doán, chi 
djnh diêu trj và chuyên ye dê quàn 1, theo dôi, cap phát thuôc tai  ca s& khám 
bnh, chcta bnh tuyên xã theo quy djnh cüa B trithng B Y tê thI di.rçic qu 
bâo hiêm y tê chi trã trong ph.m vi duçic huâng và mi'rc hithng quy djnh ti 
diem a, b, d, e va g khoan 1 Dieu nay. 

2. Trithng hçip mt ngthi thuc nhiu di tlxçlng tham gia bâo him y t thI 
di.rçvc htr&ng quyên içñ bào hiém y tê theo dôi t.rcing Co müc h1thng cao nhât quy 
djnh tai khoãn 1 Diéu nay. 

3. Tru&ng hçip ngix?ñ có the bâo him y t tr di khám bnh, chila bnh không 
dáng tuyn, sau dO duçic Ca sä nai tiêp nhn chuyén tuyen den co sâ khám bnh, 
chüa bnh khác thI di.rçic qu bâo him y té thanh toán chi phI khám bnh, chCta 
bnh theo mi'rc huing quy djnh t?i  khoãn 3 Diu 22 cUa Lu.t báo hiêm y tê, trr các 
tru&ng hcip sau: cp cfru; dang diu tn ni trü duqc phát hin bnh khác ngoài 
phm vi chuyên mon cüa Ca s& khám bnh, cha bnh; tInh trng bnh diên bién 
vuçit qua khâ näng chuyên mon cüa ca s khám bnh, chia bnh. 

4. Ngu&i tham gia bâo him y t däng k khám bnh, chUa bnh ban du ti 
tram y t tuyn xA giáp ranh cüa tinh giáp ranh &rçic qu bâo hiém yté thanh toán 
100% chi phi khám bnh, chUa bnh trong pham vi ducic hixông và mirc htr&ng 
quy djnh tai  khoàn 1 Diu nay khi dn khám bnh, chuia bnh ti tram yté tuyên xâ 
giáp ranh cüa tinh giáp ranh. 

5. Tnr&ng hqp chuyên di müc hx&ng bâo hirn y t thi müc hthng bào 
him y t mâi duqc tinh tr thai diem the bàn hiêm y tê mâi cO giá tn sr ding. 

Diu 15. Thu tiic khám bnh, chfra bnh bão him y t 

1. Ngi.rii tham gia bâo him y t khi dn khám bnh, chüa bnh phãi xut 
trInh the bâo hiêm y té có ành; trtr?mg hqp the báo hiêm y tê chua CO ãnh thI 
phâi xuât trInh mt trong các giây t?i thy than cO ành do ca quan, to chüc có 
thãm quyên cap hoc Giây xác nhn cüa Cong an cp xâ hoc giây tr khác có 
xác nhn cüa ca so giáo dc fbi quàn 1 hc sinh, sinh viên; các giây tO chüng 
minh nhân than hqp pháp khác. 

2. Tré em di.rOi 6 tui dn khám bnh, chüa bnh chi phãi xut trInh the 
bâo hiêm y tê. Trtr&ng hcip tré chua dirqc cap the bão hiêm y té thI phái xuât 
trInh bàn sao giây chüng sinh hoc bàn sao giây khai sinh; tnrOng hcip phãi diu 
trj ngay sau khi sinh ma chua có giây chi.'rng sinh thI thu tnthng ca sO khám 
bnh, chia bnh và cha hoc mc hoc ngirOi giám h cüa tré k xác nhn vào 
ho so bnh an dê lam can cr thanh toán theo quy djnh t?i  khoãn 1 Diu 27 Nghj 
dinh nay và chiu trách nhiêm ye viêc xác nhn nay. 

3. Ngi.rOi tham gia bâo him y t trong th&i gian chO d.p lai  the, di the bâo 
hiêm y te khi den khám bnh, chtta bnh phâi xut trInh giy hen  cp  lai  the, di 
the bâo hiêm y t do ca quan bâo hiêm xâ hi hoc t chüc, cá nhân duçxc co 
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quan bão hiêm xã hi üy quyn tip nhn h so cap 1i the, d& the cap theo 
Mu s 4 Phi,i liic ban hành kern theo Nghj djnh nay và mt 1°ai  giây t& chirng 
minh ye nhán than cüa ngu1i do. 

4. Nguii dã hin b phn co th dn khám bnh, chcta bnh phài xu.t trInh 
các giy t?Y quy djnh tai  khoãn 1 hoc khoàn 3 Diu nay. Trueing hqp phâi diêu 
trj ngay sau khi hin thI thu trtthng co s& khám bnh, chüa bnh noi lay b phn 
co th vâ ngu?i bnh hoc than nhan cüa nguôi bnh k xác nhn vào ho so 
bnh an dê lam can cir thanh toán theo quy djnh ti khoãn 2 Diêu 27 Nghj djnh 
nay va chu trách nhim v viêc xác than nay. 

5. Tnrng hcip chuyn tuyn khám bnh, chtta bnh, ngthi tham gia bào 
him y th hái xut trinh ho so chuyên tuyên cüa Co S& khám bnh, chüa bnh và 
giy chuyên tuyên theo Mu so 6 Phi 1jc ban hành kern theo Nghj djnh nay. 
Tnthng hçip giây chuyên tuyn có giá trj sir diing den hêt ngày 31 
tháng 12 nhung dqt diêu trj chua kêt thüc thI duçic sü ding giây chuyên tuyên 
do dn hét dqt diêu trj. 

Tru?ing hcip khám 1.i theo yêu cu diu trj, ng.thi tham gia bâo him y t 
phài có giây hçn khám 1?i  cüa co s& khám bnh, chUa bnh theo Mâu so 5 Phu 
1iic ban hàrih kern theo Nghj djnh nay. 

6. Tnthng hqp cp cru, ngu&i tham gia bào hirn y t duçic dn khám bnh, 
ch€ta bnh t?i  bat  kS'  co si khám bnh, chtia bnh nào và phái xuât trInh các giây 
tOr quy djnh t?i  khoãn 1 hoc khoãn 2 hoc khoãn 3 Diêu nay truâc khi ra vin. 
Khi hêt giai don Cap ciru, ngu?ii bnh drn7C co sâ khám bnh, cha bnh lam thu 
tllc chuyên den khoa, phOng diêu trj khac tai  cosâ khám bnh, chüa bnh do dê 
tiêp tic theo dôi, diêu tn ho.c chuyen tuyên den co s& khám bnh, chta bnh 
khác thI dtrçic xác djnh ia dung tuyên khám bnh, chCta bnh. 

Co s& khám bnh, chüa beth không có hçip dng khám bnh, chüa bnh 
bâo hiêrn y te có trách thim cung cap cho nguôi bnh khi ra vin các giây t, 
chimg tr hqp 1 lien quan den chi phi khárn bnh, chCa bnh dé ngxôi bnh 
thanh toán trrc tiêp yói co quan bão hiêm xä hi theo quy dinh tai các 
Dieu 28, 29 và 30 Nghj djnh nay. 

7. Ngx&i tham gia bâo him y t trong th?ñ gian di Cong tác, lam vic km 
dng, hçc tp trung theo các birth thi'rc dào tao,  chixang trinh dào tao,  tm trü 
dixçic khám bnh, chUa bnh ban dâu tai  co s& khám bnh, chCa bnh cüng tuyen 
ho.c tuong di..rong vói co so dàng k khám bnh, chUa beth ban du ghi trên the 
bão hiêm y te vàphâi xuât trInh các giây tO 9uy djnh tai  khoan 1 ho.c khoãn 2 
hoc khoan 3 Dje nay yà rnt trong các giây tO sau day (ban chInh ho.c ban 
chp): giây cong tác, quyêt dtnh  cr di hçc, the hçc sinh, sinh viên, giy tO chirng 
minh dãng k, tm tth, giây chuyên truOng. 

8. Co sO khám bnh, chUa bnh, co quan bão him xà hi không thrçxc quy 
djnh them thñ tVc  khám bnh, chita bnh bâo biêm y te ngoai cac thñ tic quy djnh 
tai Diêu nay. TrirOng hqp co sO khám bnh, chUa bnh, co quan bâo him xã hi 
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cn sao chip the bão him y t& các gi.y tä lien quan dn khám bnh, chta bnh 
cüa ngu&i bnh dê phiic vi cho cong tác quãn l thI phâi tr sao chip, không duçic 
yêu câu ngixôi bnh sao chip hoc chi trâ cho khoàn chi phI nay. 

Chirong V 
H1P BONG KHAM BNH, CHU'A BNH BAO HIEM Y TE 

.A A A A A 

Bieu 16. Ho scr ky hçrp dong kham bçnh, chu'a bçnh bao hiem y te 

1. Tnr&ng hcip k hqp dàng khám bnh, chiia bnh ln du, h sci gm: 

a) Cong van d nghj k' hcip dng cüa ca s& khám bnh, ch1ta bnh; 

b) Bàn sao giy phép hot dng khám bnh, chCta bnh do ccr quan nhà 
niióc có thm quyên cap cho cci sâ khám bnh, chüa bnh; 

c) Bàn chiip có dóng dAu cüa ca sâ di vói quyt djnh phán hung bnh vin 
cüa cp có thm quyn (nu co) hoc quyêt djnh ye tuyên chuyên mon k thut cüa 
cp có thm quyn d,i v&i Co s& khám bnh, ch&a bnh ngoài cong 1p; 

d) Danh mljc djch viii k9 thut y t& danh mic thuc, boa chit, 4t tu y 
&rcic cp có thm quyên phê duyt (bang van bàn hoc bàn din tü). 

2. Tnr&ng hçip cci sâ khám bnh, cha bnh duçic Co quan Co th.m quyn 
phé duyt bô sung chirc náng, nhim vi, phm vi chuyên môn, hng bnh vin, 
co sâ khám bnh, chüa bnh có trách nhim thông báo cho co quan bâo hiêm xã 
hi dê bô sung vào hçip dông khám bnh, chüa bnh bâo hiém y tê. Trong th?i 
h?n 10 ngày lam vic ké ti'r ngày nhn dixcic van bàn phê duyt do co sâ kham 
bnh, chüa bnh g1ri den, co quan bâo hiêm xã hi có trách nhim hoãn thành 
vic k két bô sung phi hic hçrp dông hoc giao kêt hcip dông mài. 

Biu 17. Ni dung hçrp dng, diu kin k hçrp dng khám bnh, chüa 
bnh bão him y t di vói co' s& khám bnh, chü'a bnh 

1. Ni dung hcip dng khám bnh, cha bnh báo him y t &rcic 1p theo 
Mâu sO 7 Phi liic ban hành kern theo Nghj djnh nay. Thy theo dieu kin cüa co 
sâ khám bnh, chUa bnh, Ca quan bâo hiêm xã hii và co s& khám bnh, chita 
bnh thng nhât bô sung ni dung trong hcip dng nhung không trái quy dnh 
cüa pháp Iut ye bâo hiêm y tê. 

2. Diêu kin dé k hqp dOng khám bnh, chtta bnh bão him y t d& vài 
co sâ khám bnh, cha bnh gôm: 

a) CO dü diu kin hoat dng k.hám bnh, cha bnh theo quy djnh cüa 
pháp 1ut ye khám bnh, ch1ta bnh và dâ duqc co quan có thm quyn cp gi.y 
phép hot dng khám bnh, chUa bnh; 

b) Dam bâo vic cung rng thuc, hóa cht, vt tixy t phü hçip vri phm vi 
hot dng chuyen mon cüa co sà khám bnh, chüa bnh. 

Biu 18. K hqp ding khám bnh, chü'a bnh bão him y t 
1. Tru&ng hqp k hcip dng khám bnh, chüa bnh 1n du: 

a) Co sâ khám bnh, cha bnh gfri 01 b h so theo quy djnh ti 
Diêu 16 Nghj djnh nay den co quan bâo hiém xa hi; 
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b) Trong th?yi hn 30 ngày, k tr ngày nh3n dü h so hqp 1 (theo ngày ghi 
trên dâu cong van den), Co quan bào hiêm xâ hi phãi thirc hin xong vic xem 
xét hO so và k hçip dng. Tru&ng hcip không dng k hçip dOng khám bnh, 
chra bnh bào hiêm y t thI phài Co van bàn trâ Rn và nêu rô 1 do. 

2. ThYi hn CO hiu hrc cüa hçp dng khám bnh, chUa bnh bâo him y té: 
a) ThIi hin cüa hçip dng tr ngày 01 tháng 01 dn ht ngày 31 tháng 12 

cüa näm, tôi da không qua 36 tháng; 
b) Di vài hcxp dng k 1.n du, thbi hn cüa hçip dng di.rçic tInh k tü 

ngày k dn ht ngày 31 tháng 12 cüa näm thai hn hqp dông hét hiu lirc, tôi 
da không qua 36 tháng; 

c) Tnthng hçcp k hçip dng khám bnh, chüa bnh bâo him y t hang näm, 
co SY khám bnh, chUa bnh Va CO quan bâo hiém xã hi hoàn thành vic k hqp 
dông nàm sau tnróc ngày 31 tháng 12 cüa nam dO. 

Truóc khi hqp dng ht hiu hrc 10 ngày, nu Ca so khám bnh, cha bnh 
Ca quan bâo him xã hi thOa thun gia h?n  và thOa thun tiêp t1C thirc hin 

hçxp dông bang m)t phi hic hçip dông thI ph1i liic do cO giá trj pháp 1, trir khi có 
thOa thuãn khác. 

3. Các khoãn chi phi khám bnh, chta bnh di vOi trtthng hçip ngixii 
tham gia bâo hiêm y tê dn khám bnh, chia bnh truOc ngày 01 tháng 01 
nhung ra vin ké tr ngày 01 tháng 01 thI thrc hin nhix sau: 

a) Tnthng hcip Co sO khám bnh, chCta bnh tip tic k hcip dng khám bnh, 
chUa bnh bão hiêm y t thI tInh vào chi phI khám bnh, chtra bnh nãm sau; 

b) TnrOng hcip co sO khám bnh, chUa bnh không tip tiic k hçip dng khárn 
bnh, chih bnh bâo hiêm y t thi tInh VâO CIII phI khám bnh, cha bnh näm dO. 

4. Hcip dng khám bnh, chUa bnh bâo him y tphài quy djnh rô phuong 
thüc thanh toán chi phi khám bnh, chüa bnh báo hiêm y té phü hçip vth diêu 
kin cüa co sO khám bnh, chta bnh. 

5. Các ben cO trách nhim bâo dam quyn lçri cüa nguOi bnh cO the bâo 
hiêm yté theo quy djnh cüa pháp 1ut ye bào hiêm y tê và không lam gián doan 
vic khám bnh, chtta bnh dOi vOi ngithi bnh cO the bâo hiêm y tê. 

Diu 19. Hop ding khám bnh, chüa bnh bão him y t ti trm y t 
xa, phtrông, nhà h sinh cong 1p, phông khám da khoa khu vyc, co s& 
khám bnh, chfra bnh cüa cr quail, don vj, trirô'ng hçc 

1. Di v&i tr?m y t xa, phumg, nhà h sinh cong 1p và phOng khám da khoa 
khu vrc 

a) Ca quan bào him xã hi k hcip dng vOi trung tam y t huyn hoc 
bnh vin huyn hoc co sO khám bnh, chüa bnh khác do SO Y tê phê duyt 
dê thirc hin khám bnh, chcra bnh tai  tram y t xa, phix&ng, nba ho sinh cong 
lap, phOng khám da khoa khu vrc cho nguôi tham gia bão him y té; 

b) Co sO khám bnh, chia bnh k hçip dng khám bênh, chüa bnh bào 
hiêm y tê quy djnh ti diem a khoãn nay cO trách nhim cung üng thuc, hOa 
chat, 4t tu y té cho trm y tê xâ, phi.thng, nhà h sinh cOng lip,  phOng khám da 
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khoa khu vrc và thanh toán chi phi s1r dung giix&ng bnh (nu co) và djch vi k 
thut y t thrc hin trong phtm vi chuyên môn; dông thai theo dôi, giám sat và 
tng hqp d thanh toán v&i ca quan bão hiêm xa hi. 

2. Di vi cci s& khám bnh, chüa bnh cüa ca quan, dan vj, tnräng hçc (tth 
ca quan, dan vi, tru&ng h9c thrçic cap kinh phi khám bnh, chüa bnh trong Cong 
the chàm soc src khóe ban dâu theo quy djnh khoàn 1 Diêu 34 Ngh.j djnh nay), Ca 
quan bâo him xã hi k hcip dông khám bnh, chcia bnh bâo hiêm y té trrc tiêp 
vâi ca quan, dan vj, tnr&ng h9c. 

Diu 20. Quyn và trách nhim cüa c0 quan bão him xã hi trong 
thtc hin hqp cIng khám bnh, chfra bnh bão him y 

1. Quyn cüa co quan bâo him xa hi: 

a) Thrc hin các quy djnh ti Diêu 40 cüa Lut báo him y t; 

b) Yêu cu Co sâ khám bnh, chüa bnh thrc hin chuyn dt 1iu din tCr 
d thrc hin giám djnh và thanh toán chi phi khám bnh, chUa bnh báo hiêm y 
t theo quy djnh cUa B truông B Y tê. 

2. Trách nhim cüa cci quan bão hiêm xA hi: 

a) Thrc hin theo quy djnh ti Diu 41 cüa Lut bâo him y t; 

b) Trong 10 ngày du cüa tháng d.0 kS'  k hcip dng, cung cp cho ca s& 
khám bnh, chCta bnh danh sách nhUng ngx?i có the bâo hiêm y té dàng k 
khám bnh, chüa bnh ban dau theo Mâu so 8 Ph 1ic ban hành kern theo Nghj 
djnh nay vào dâu mi qu bang bàn din tir hoc van bàn có k ten dóng dâu; 

c) Bâo dam tuãn thu quy djnh cüa pháp 1ut v khám bnh, chUa bnh, quy 
ch quàn 1 ho so bnh an theo quy djnh cüa B3 trtr&ng Bô Y tê; 

d) Ph,i hçip v&i co sà khám beth,  chüa bnh trong vic tip nhn, kim Ira 
thu t1c khárn bnh, chUabnh bào hiêm y th; thu hôi, tm giCt the bâo hiêm y tê 
và xfi 1 theo thâm quyên dôi vâi các trithng hqp vi phm; h trçi 1rng diing 
cong ngh thông tin trong giám djnh và thanh toán chi phi khám bnh, cha 
bnh bâo hiêm y tê cho co so khám bnh, chUa bnh; 

d) Bào v quyn loi cüa ngu&i tham gia bâo him y t; giài quyt theo 
thãm quyên các kiên nghj, khiêu nai,  tO cáo ye chê d bào hiêrn y t; 

e) Hoàn thin h thng giám djnh và bâo dam duy tn tip nhn, phàn hi kjp 
thôi vic tip nhn dt 1iu din tCr, kêt qua giám djnh khám bnh, chita bnh bào 
hiêm yté cho co sO khám bnh, chUa bnh theo quy dnh cüa Bô tnthng B Y t. 

Diu 21. Quyn và trách nhim cüa c0 s& khám bnh, chfra bnh trong 
thic hin hçrp doug khám bnh, chü'a bnh bão him y t 

1. Quyn cüa co sO khám bnh, chüa bnh: 

Thrc hin theo quy djnh tai  Diu 42 cüa Lut bâo him y t. 

2. Trách nhim cüa ca sO khám bnh, chcra bnh: 

a) Thirc hin theo quy djnh t.i Diu 43 cüa Lut bâo him y 
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b) Bao dam cung üng thu&, hóa chit, 4t tu y t và djch vi k thut phü 
hçip tuyên chuyên mon k thut theo quy djnh cüa B tnthng B Y tê; 

c) Gi:ri dt 1iu din tCr d phitc vçi quãn l khám bnh, chtia bnh bão hiêm y 
ngay sau khi kt thüc 1n khám bnh hoc kt thüc dçt diêu trj ngoi tn ho.c két 

thñc dçit diu trj ni tni cüa ngithi bnh theo quy djnh cüa B tnthng B Y tê; 

d) Gui di 1iu din tir v chi phI khám bnh, chfra bnh bão him y t d 
nghj thanh toán chm nhât trong vông 07 ngày lam vic kê tü ngày két thüc vic 
khám bnh, chCa bnh déi vói ngthi bnh theo quy djnh cüa B trithng B Y tê. 

Diu 22. Sfra di, b sung hqp ding 

1. Trong qua trInh thic hin hcp dng khám bnh, chUa bnh bão him y 
t, nu ben nào có yêu câu si'Ia dôi, bô sung ni dung hq dông thI phãi thông 
báo b.ng van bàn cho ben ida biêt triróc It nhât 30 ngày ye nhüng ni dung can 
sfra di, b sung tai  hqp dOng khám bnh, chcra bnh bào hiêm y tê. 

2. Trong tru&ng hçip hai ben thOa thun duçic ni dung sua di, b sung hcip 
ding khám bnh, chüa bnh bão hiêm y tê thI vic sira dôi, bô sung hqp dông duçic 
thirc hin bng vic k kêt phii 1c hqp dOng hoc giao kêt hqp dông mài. 

3. Trong tru&ng hqp hai ben không thOa thun duqc vic s1ia di, b sung 
ni dung hçip dng thI tiêp tic thrc hin hqp dOng dã giao kêt. 

Diu 23. Céc trirông hçrp chm dfrt hçrp ding 

1. C sâ khám bnh, chia bnh chm düt hot dng, giái th& phá san ho.c 
bj thu hôi Giây phép hoat  dng. 

2. Hai ben thOa thun thng nht chm dirt hcip dng khám bnh, chia 
bnh bào hiêm yté theo quy djnh cüa pháp 1u.t. 

3. Trong qua trInh thrc hin hçip dng khám bnh, chtta bnh báo him y t, 
cci quan bào hiêm xã hi hoc c quan, don vj, to chüc và cá nhãn phát hin cor s& 
kham bnh, chCta bnh có hành vi vi phm hçip dông khám bnh, chüa bnh bão 
hiêm y tê thi thông báo cho S& Y té dOi vâi truàiig hQp co s?i khám bnh, chüa 
bnh thuc phm vi quãn 1 cüa S& Y tê ho.c B Y tê dOi vói trithng hqp Co s& 
kham bnh, chira bnh thuc phm vi quãn 1 cüa B Y tê ho.c co quan quãn 1 y 
t cüa b ngành dôi vói tnring hcp co so khám bnh, chira bnh thuc phm vi 
quãn l cüa b, ngãnh (sau day gçi tat là Co quan quàn l). 

Trong thô'i hn 05 ngày lam vic k ti'r ngày nhn ducic thông báo, co quan 
quàn l có trách nhim có van ban dê nghj Co sO khám bnh, chüa bnh giài trinh 
bang van bàn các ni dung lien quan den kiên nghj ye hành vi vi phm. 

Sau khi nhn ducic van bàn d nghj giái trinh cua co quan quãn l, co sO 
khám bnh, chUa bnh Co trách nhim gui van bàn giái trInh cho Co quan quàn 
l kern theo các bang chirng chimg minh (neu co). 
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Sau khi nhn di.rçic van bàn giài trInh cüa Co sô khám bnh, chUa bnh, co 
quan quãn 1 có trách nhim phôi hcTp vói cci quan bâo hiêrn xã hi cüng cap 
xem xét, to chüc xác minh và kêt 1un dôi v&i kiên nghj ye hành vi vi phm. 
Ni dung két lun phái nêu rO Co sâ khám bnh, chüa bnh có hoc không có 
hành vi vi phm và bin pháp kh.c ph1ic hu qua (neu co). 

4. Trong qua trInh thirc hin hqp dng khám bnh, chüa bnh bào him y 
t, co quan, dcin vj, t chüc và cá nhãn phát hin co quan bâo hiêm xã hi có 
hành vi vi phm hçip dng khám bnh, chta bnh bâo hiêm y té thI thông báo 
cho cci quan quãn 1. 

Trong thyi h?n  05 ngày lam vic k tü ngày nh.n di.icic thông báo, Co quan 
quãn l có trách nhim có van bàn dênghj co quan bâo hiêm xã hi giài trInh 
b.ng van bàn các ni dung lien quan den kiên nghj ye hành vi vi phm. 

Sau khi nhn dixçic van bàn d nghj giãi trInh cüa co quan quàn l, co quan 
bão him xâ hi có trách nhim glri van bàn giâi trInh cho co quan quàn l kern 
theo các bang churng chirng mirth (neu co). 

Sau khi nhn chrcc van bàn giái trInh cüa Co quan bâo him xâ hi, co quan 
quân 1 có trách nhim phôi hçip vth co quan bão hiêm xã hi cüng cap (tru&ig 
hçp co quan bâo hiêm xã hi cüng cap là co quan bj kiên nghj thI mi co quan 
bâo hiêm xã hi cap trén) xem xét, to chirc xác minh và kêt lun dôi v&i kiên 
nghj ye hành vi vi pham. Ni dung ket lun phài nêu rô Co quan bào hiêm xâ 
hi có hoc không có hành vi vi phm và bin pháp khäc phic h.0 qua (nêu co). 

Chtrong VI 
THANH TOAN Cifi PHI KHAM BNH, CHU'A BNH GIUA C QUAN 

BAO ifiEM xA HO! VA C sO KIIAM BNH, CHA BNH 

Diu 24. Thanh toán theo giá djch vi 

1. Thanh toán theo giá djch vi là ph.rong thüc thanh toán chi phi khàm bnh, 
cha bnh trén cor sà giá djch vi khám bnh, chüa bnh do c.p có thãm quyn quy 
djnh và chi phi ye thuôc, hóa chat, vt tt.r y té, máu, chê phâm máu chua dirge tInh 
vào giá djch vii dirge sü dung cho ngu&i bnh ti Co SO khám bnh, chQa bnh. 

2. Thanh toán theo giá djch vi khám bnh, chüa bnh duçic áp ding d 
thanh toán chi phi khám bnh, chüa bnh bâo hiem y té, trü chi phi cüa các djch 
vi y te dã di..rgc thanh toán theo pht.rong thüc khác. 

3. Nguyen t.c thanh toàn: 

a) Giá djch vi khám bnh, chu1a bnh bâo hiem y t áp dimg thng nht d& 
vài các bnh vin cüng hng trên toàn quc; 

b) Chi phI thuc, hóa chit, 4t tix y t chira tInh vào giá djch vi khám bnh, 
chUa bnh thI thanh toán theo giá mua theo quy djnh cüa pháp lu.t v d.0 thau; 

c)ChiphIrnáuvàchphmmáuthanhtoàntheohirOngdnci'iaBotnrongBoYt& 

4. Tng mirc thanh toán clii phi khám bnh, chCta bnh bâo hirn y t cho 
co sâ khám bnh, chüa bnh hang nãm dirge tInh theo cOng thCrc sau: 
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T= [T xk] [J x k + [f1 J + [f] C 

Trong do: 

a) T là tng m1rc thanh toán clii phi khm bnh, chtta bnh bào him y t 
ti co sâ bng thng mirc thanh toán chi phi khám bnh, chCa bnh ni trñ và 
tng müc thanh toán clii phI khám bnh, chCta bnh ngoi trü; 

b) T1 là chi phi khám bnh, chüa bnh bâo himy th nm tri.râc lin k ti 
Co s& dã dtrçic Co quan bào hiêm xã hi thâm djnh quyêt toán; 

c) k là h s diu chinh do bin dng v& giá thu6c, hóa ch.t, v.t thy t t.i 
Co sâ khám bnh, chüa bnh ti.rcing irng cüa tmg yêu to thuôc, hóa chit, 4t tuy 
t chi.ra dirge tInh vào giá dich  vii, không bao gm các chi phi dã di.rçc tInh 
trong C. 

d) C là phn chi phi phát sinh tang hoc giãm trong näm tai  co s& do các 
nguyen nhán: áp ding djch vi k thut mói; bô sung thuôc, hOa chat mOi, 4t tu y 
t mOi; áp diing giá djch vil khám bnh, cha bnh bão hiêm y té mói; giá rnáu, 
ch phm máu m9i; diu chinh hang bnh vin; dôi tirçrng nguM có the bào hiêm y 
t; thay di phm vi hot dng cUa cor s khám bnh, chüa bnh theo quyêt dj.nh 
cüa cap có thãm quyên (nêu co); thay dôi mô hinh bnh tat; so hrqt khám bnh, 
chCa bnh. Chi phI nay dirge tong hgp vào chi phI thirc tê dê lam cci sO' tInh tong 
mirc thanh toán chi phI khám bnh, chUa bnh bão hiêm y tê cho co sO' khám bnh, 
chCta bnh. 

5. Qu5' bào him y th thanh toán chi phI khám bnh, chCabnh theo báo 
cáo quyêt toán näm cUa co sO' khám bnh, chCa bnh dA dixgc thâm djnh nhimg 
không vuçYt tOng m1rc thanh toán chi phI khám bnh, chtta bnh bâo hiém y tê 
dirge xác djnh theo quy djnh tai  khoàn 4 Diêu nay. 

6. H.ng nàm, can cü chi s giá cüa ti'xng yu th thuc, hóa chit, vt tir y t 
do Tong ci1c Thông ké cong bô, B Y tê thông báo h sO k sau khi thông nhât 
vO'i B Tài chInh. 

Diu 25. Thanh toán theo djnh sut 

1. Thanh toán theo djnh suit dirge áp diving di Vol CO sO' khám bnh, cha 
bnh có khám bnh, cha bnh báo hiêm yté ngoi trü. 

2. Phm vi thanh toán theo djnh sut, bao gm chi phi trong ph.m vi dirge 
hu&ng và rni'ic hi.rOng cUa ngithi Co the bão hiêm y tê dang k khám bnh, chCta 
bnh ban dâu t.i cci sO' khám bnh, cha bnh và nguO'i có the bâo hiêm y té 
dang k khám bnh, chüa bnh ban dâu t?i CC CO SO' khám bnh, ehtta bnh 
khác den khám bnh, chUa bnh ti co sO' khám bnh, cha bnh do. 

3. Các bnh, nhOm beth,  dch viii y t, chi phi không thuc ph?m vi thanh 
toán theo djnh suât do B truOng B Y t quy djnh. 

4. Qu5' djnh suit giao cho co sO' khám bnh, chiTta bnh bào him y t h.ng 
näm phãi bão dam trong phrn vi qu5 dnh suât giao cho tinh và trong phm vi 
qu djnh suât toàn quôc. 
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5. Xr 1 chênh 1ch qu djnh sut giao cho ca sâ khám bnh, chtia bnh 

a) Tnr&ng hçip qu djnh suit có kt d.r trong nm (qu djnh sut dircic giao 
1&n han chi khám bnh, chüa bnh), ca sâ khám bnh, chtra bnh hach  toán so 
kt dr nay vào nguôn thu sir nghip cüa don vj và lam cn cir xác dnh qu djnh 
sut cho nám sau. Tnr&ng hqp ca s& khám bnh, chia bnh ducic giao k hçip 
ding thirc hin khám bnh, chia bnh ban dâu bao gôrn Ca tram y té xA, co sâ 
có trách nhim chuyên mt phãn két du cho các tr?m y tê xã; 

b) Truôrng hqp qu5' djnh sut bi chi trong näm (qu5 dInh  suit duçic giao 
nhô han chi khám bnh, chüa bnh), cci sâ khám bnh, chüa bnh tr can dôi 
trong nguôn thu cüa ca sâ khám bnh, chUa bnh theo quy djnh. 

6. Tnrô'ng hqp tong chi phi trong phm vi qu5 djnh sut toân quc nàm 
giao qu Ion han thng qu djnh suât toàn quOc dâ giao, Bâo hiêm xâ hi Vit 
Nam tng hqp, báo cáo Hi dông quan l Báo hiêm xã hi Vit Nam thông qua 
và báo cáo B Tài chInh, B Y té. B Y té chü trI, phOi hcip vOi B Tài chInh 
xem xét, tong hcip trInh Thu tirOng ChInh phü quyêt djnh. 

7. B truOng B Y t quy djnh phm vi thrc hin, l trInh thirc hin, k5 
thut xác djnh qu5 và thanh toán theo djnh suât quy djnh tai  Diêu nay. 

Diu 26. Thanh toán chi phi vn chuyn ngirôi bnh 

1. Ngu&i tham gia báo hiêm y t thuc di tuclng quy djnh tai  các khoán 3, 
4, 7, 8, 9 và 11 Diu 3 Nghj djnh nay trong tru&ng hqp cap cm hoc dang diêu 
trj ni trl'i phâi chuyên tuyên chuyên mon k' thut tr co sO khám bnh, chüa 
bnh tuyn huyn len tuyên trên, bao gôm: 

a) Tü tuyn huyn len tuyn tinh; 

b) Tü tuyn huyn len tuyn trung uang. 

2. Müc thanh toán chi phI vn chuyn: 

a) Tru?mg hçip sO ding phuong tin vn chuyn cüa ca sO khám bnh, chüa 
bnh chi djnh chuyn tuyên thI qu5 bão hiêm y tê thanh toán chi phi vn chuyên câ 
chieu di và ye cho co sO khám bnh, chUa bnh do theo mOe bang 0,2 lit xängfkm 
tinh theo khoân each thrc té giUa hai co sâ khám bnh, chUa bnh và giá xâng t?i 
thñ diem chuyên nguOi bnh. Nêu có nhiêu han mt nguOi bnh cong ducic vn 
chuyên trén mt phuong tin thi mOe thanh toán cQng chi duçic tInh nhu d6i v&i 
vn chuyên mt nguOi bnh. Ca sO khám bnh, cha bnh tiêp nhn nguOi bnh 
k xác nh9.n  trên phiêu diêu xe cüa ca sO chuyên nguOi bnh di; tnr?mg hcip ngoài 
gi& hãnh chInh thI phãi cO chtt k cüa bác s5 tiêp nhn nguOi bnh; 

b) TnrOrng hcrp không sO diing phuang tin vn chuyn cUa ca sO khám 
bnh, chia benh  thI qu bâo hiêm y tê thanh toán chi phi vn chuyn mt chiu 
(chiêudi) cho ngu&i bnh theo mOe bang 0,2 lIt xäng/km tInh theo khoãng cách 
thirc tê giUa hai co sO khám bnh, chUa bnh và giá xàng tai  th&i dim chuyn 
ngirOi bnh len tuyên trên. Ca sO khám bnh, chUa bnh chi djnh chuyn tuyn 
có trách nhim thanh toán khoãn chi nay trrc tiê cho ngithi bnh tnthc khi 
chuyên tuyên, sau do thanh toán vOi Ca quan bâo hiêm xa hi. 
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Diu 27. Thanh toán chi phi khám bnh, chihi bnh mt s trtrông h9'p 

1. Thanh toán chi phi khám bnh, chCa bnh di vài tré em drâi 6 tui 
trong triiing hcip chixa có the bâo hiêm y t& cci s& khám bnh, chUa bnh tong 
hçp danh sách tré em dithi 6 tuOi và chi phi khám bnh, chüa bnh bâo hiêm y 
t theo phm vi thrcic h.r&ng và müc hthng gri ci quan bâo hiêm xã hi thanh 
toán theo quy dnh. 

CG quan bâo him xa hi cn cl'r danh sách s tré em dã duçic khám bnh, 
chihi bnh do ccv s& khtm bnh, chCta bnh chuyên den, có trách nhim kiêm tra, 
xác minh vic cap the bão hiêm y té cho tré; thrc hin thanh toán chi phi khám 
bnh, chfta bnh. Tnthng hqp tré em chua dugc cap the thI thrc hin cap the 
theo quy djnh. 

2. Thanh toán chi phi khám bnh, chuia bnh d& vói nguvi dähin b phn 
ccv the ngu&i phâi diêu trj ngay sau khi hiên ma chixa có the bão hiêm y tê: ccv sâ 
khám bnh, chfra bnh sau khi lay b phn ccv the ngu?vi có trách nhim tOng 
hcip danh sách so ngil&i dã hiên và chi phI khám bnh, chCa bnh theo phm vi 
duçic hrông và müc huông bâo hiêm y tê sau khi hiên, g1ri ccv quan bâo hiêm xã 
hi dê thanh toán theo quy djnh. 

Cci quan bão him xã hi cn c1r danh sách s ngithi dã hin b phn ccv 
th dã duçic khám bnh, chüa bnh sau khi hiên và chi phi do ccv sikham bnh, 
chüa bnh chuyên den dê thrc hin thanh toán, cap the bâo hiêm y tê. 

3. Thanh toán chi phi khám bnh, cha bnh di vâi ngi.thi bnh có thai 
gian tham gia bâo hiêmy tê 05 näm lien tc tr& len và có sO tiên cüng chi ira chi 
phi khám bnh, chüa bnh trong nàm iOn han 06 tháng hrcmg ccv sO theo quy 
djnh t?i  diem d khoãn 1 Diêu 14 Nghj djnh nay: 

a) Trithng hçvp nguvi bnh có s tin cüng chi trâ ti mt ln hoc nhiu 
lan khám bnh, cha bnh ti cüng ccv sO khám bnh, chüa bnhdó iOn han 06 
tháng lucing cci sO thI ccv sO khám bnh, chUa bnh không thu so tiên cüng chi 
trâ iOn han 06 tháng lucmg ccv sO cüa nguOi bnh. Ccv sO khám bnh, chüa bnh 
có trách nhirn cung cap hóa dcvii thu dOi vOi sO tiên cüng chi trâ dü 06 tháng 
lixcvng ccv sO dê ngl.rOi bnh có can cü dê nghj ccv quan bâo hiêm xã hi xác nhn 
khOng phãi cüng chi trâ trong nm do; 

b) TrurOng hçvp nguOi bnh có s tin cing chi trà lüy k trong näm tài chinh ti 
các ccv sO khm bnh, chUa bnh khác nhau hoc tai  cing mt ccv sO khám bnh, 
chi)a bnh iOn hon 06 tháng lrnmg ccv sO thi ngix&i bnh mang chOng tü dn ccv quan 
bão hiêm xâ hi ncvi cap the bão hiêm y tê dê thanh toán so tién cing chi trâ iOn han 
06 tháng lucung ccv sO và nhn giây xác nhn không phâi cüng chi trâ trong n.m do; 

c) Truàng hçp nguM bnh có sO tiên cl'ing chi trâ vuçit qua 06 tháng Krcvng 
ccv sO dircic tInh tr ngày 01 tháng 01, qu5 bào hiem y tê thanh toán 100% chi phi 
khám bnh cha bnh trong phm vi quyên lqi cüa ngi.rOi bnh kê tü thOi diem 
ngithi bnh tham gia dü 05 nàm lien t11c den hêt ngày 31 tháng 12 cüa näm do. 
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4. Tru?'rng hçip chuyn tuyn khám bnh, chüa bnh di vâi ng.thi bnh cn 
phâi có than viên y tê di kern và có sr ding thuôc, 4t tu y tê theo yêu câu chuyên 
mon tron qua trinh vn chuyn, thI chi phI thuôc, 4t tu y té duçic tng hqp vào 
chi phi diêu trj cüa Co sâ khám bnh, chita bnh clii djnh chuyên tuyên. 

5. Trueing hçip nguii bnh sau khi dã diu tn, ni trü n djnh nhung c&n 
phài tip tic sr dig thu& sau khi ra vin theo clii djnh cüaco sâ khám bnh, 
chUa bnh theo quy djnh cüa B truàng B Y tê, qu bão hiêm y t thaiih toán 
clii phi thuc trong phm vi &rçic hu&ng và müc hu&ng theo chê d quy djnh. 
Co sâ khám bnh, chita bnh tng hçip khoàn chi thuôc nay vào chi phI khám 
bnh, chtta bnh cüa ngu&i bnh tnthc khi ra vin. 

6. Trtr&ng hçip Co s& khám bnh, chUa bnh không thirc hin duqc xét 
nghirn cn lam sang, ch.n doán hInh ãnh, tham do chCrc näng và phâi chuyên 
ngrnYi bnh hoc mu bnh ph.m den co sâ khám bnh, chüa bnh bão hiêm y 
t hoc Co s& duçxc cap có thâm quyên phé duyt dU diêu kin thirc hin dê thrc 
hin các djch vi do, thI qu5 bão hiêm y tê thanh toán chi phi thirc hin djch vI:I 

trong phm vi duqc hu&ng và müc huông theo quy djnh cho Co sà khám bnh, 
chüa bnh ncri chuyên ngithi bnh, mu bnh phâm. Co s& khám bnh, chita 
bnh chuyên ngir&i bnh hoc mâu bnh phâm có trách thim thanh toán chi 
phi cho co s& khárn bnh, chCta bnh hoc don v thrc hin djch v11, sau do tong 
hqp vào clii phi khám bnh, chCra bnh cüa nguOi bnh dê thanh toán vri co 
quan bâo hiêm xa hi. 

B tnrOng B Y t quy djnh nguyen tic, danh mvc  xét nhim cn lam 
sang, chán doán hInh ãnh, thàm do chirc nãng dirge chuyên den co si khám 
bnh, chüa beth hoc don vj thrc hin djch vi1. 

7. Thanh toán chi phI khám bnh, chra bnh d& vài các djch vii k5' thut 
do nhân viên cüa co s& khárn bnh, chtta bnh chuyên giao k thut thrc hin 
theo chuong trInh chi do tuyên, dê an nãng cao nng hrc chuyên mon cho co sâ 
khám bnh, chüa beth nhn chuyên giao k5' thut, hcxp dông chuyn giao k5 
thut theo quy djnh cüa B truông Bô Y tê: 

a) Tri.r&ng hqp djch vi k5 thut dã ducic cp có th.m quyn phê duyt cho 
co sà khám bnh, chia bnh nhn chuyn giao k9 thut, qu5 bâo hiêm y 
thanh toán theo müc giá djch vi dã ducic phê duyt; 

b) Trtr&ng hcp djch vi k5 thut chua duçic cp có thm quyn phé duyt 
cho co sâ khám bnh, chUa beth  nhii chuyên giao k5 thu.t, co Sâ khám bnh, 
chüa beth  nhn chuyên giao k thut cO trách thim thông báo b.ng vn b 
cho co quan bâo hiêm xã hi k)' hçip dong khám beth,  chüa bnh báo him y 
ye các djch v11 k thut duqc thrc hin theo chirong trinh, d an, hgp dng d 
lam co s& thanh toán, dông thai trInh cap có thm quyn phê duyt danh rnic ky 
thut d lam co si thrc hin khi tiêp nhn k5' thut y t nay; 

c) Di vâi chi phi v thu&, hOa chit, vt tu y t& qu bâo hMm y t thanh 
toán theo giá mua cüa co S1 khám beth, chca beth theo quy djnh v& du thu. 
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8. Thanh toán chi phi khám bnh, chCa bnh dêd vth tnthng hqp Co sà 
khám bnh, cha bnh triên khai k5' thut, phuo'ng pháp mri dâ ducic cap có 
thâm quyên phê duyt nhimg chua có quy djnh ye giá djch vi y té thI Co sà 
khám bênh, chüa bnh phãi xây dimg và trInh cap có thâm quyén phé duyt giá 
djch vil k thi4t dê lam can cr thanh toán. Co s& khám bnh, chUa bnh có 
trách nhim thông báo bang van bàn cho Co quan bâo hiêm xã hi ye vic triên 
khai k5' thut, phucing pháp mâi. 

9. Tnr&ng hqp ngrñ có the bào hiêm y t dang diu trj ni trü t.i Co sâ 
khám bnh, chcta bnh nhirng the báo hiêm y tê hêt hn sir ding thI ducrc qu5 
bào hiêm y tê thanh toán chi phi khám bnh, chUa bnh trong pham vi duqc 
hi.thng và mi'rc hu&ng cho den khi ra vin nhisng tôi da không vrqt qua 15 ngày 
ké tr ngày the bâo hiêm y tê hét hn sü dicing. Co s& khám bnh, cha bnh có 
trách nhim thông báo cho ngix&i bnh vàco quan bào hiêm xâ hi ncii k hçTp 
dông khám bnh, ch1ta bnh bâo hiêm y té vâi co s& khám bnh, chcta bnh dê 
ngu&i bnh tiêp tic tham gia bão hiêm y tê, cci quan bâo hiêm xA hi thrc hin 
viêc cap hoc gia hn the báo hiêm y té cho ngithi bnh trong thji gian dang 
diêu trj ti cci sâ khám bnh, chta bnh. 

10. Thanh toán chi phi khám bnh, chia bnh di v&i Co si khám 
bnh, chfta bnh có to chrc khám bnh, chüa bnh bâo hiêm y té vào ngày ngh1, 
ngày lê: 

a) Ngithi có the bào him y t dn khám bnh, chCta bnh drcic qu bâo 
hiêm y tê thanh toán trong phm vi ducic hu&ng và murc huOng bâo hiêm y tê; 

b) Co s& khám bnh, chUa bnh có trách thim bâo dam v nhàn hrc, diu 
kin chuyên môn, cong khai nhCtng khoân chi phI ma nguii bnh phái chi trâ 
ngoài phm vi disgc hu&ng và müc hithng báo hiêm y té và phài thông báo 
tnthc cho nguri bnh; thông báo bang yan bàn cho co quan bâo hiêm xã hi d 
bô sung vào hçp dông khàm bnh, chüa bnh trurc khi thijc hin hot dng 
khám bnh, chUa bnh vào ngày lê, ngày nghi dê lam co sâ thanh toán. 

Chtro'ng VII 
THANH TOAN TRU'C TIEP CHI PHI KHAM BNH, CHCrA BNH GIIYA c 

QUAN BAO HIEM xA HQI vA NGIX(fl THAM GIA BAO HIEM Y TE 

Diu 28. H so' d ngh thanh toán tryc tip 

1. Các gi.y ti là bàn chip (kern theo bàn gc d d& chiu) gm: 

a) The bâo him y t, giy chtrng minh nhãn than theo quy djnh tai  khoãn 1 
Diêu 15 Nghj djnh nay. 

b) Giy ra vin, phiu khám bnh ho.c s khám bnh cüa ln khám bnh, 
chUa bnh dê nghj thanh toán. 

2. Hóa don và các chng tir Co lien quan. 
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Diu 29. Np h so', giãi quyt thanh toán triyc tip 

1. Ngithi bnh hoc than than hoc ngix&i i din hcip pháp theo quy djnh 
cüa pháp 1ut cüa ngthi bnh trirc tip np h so quy djnh tai  Diêu 28 Nghj djnh 
nay cho co quan bâo him xã hi cp huyn nth ci,' trü. 

2. Báo him xä hi c.p huyn có trách nhim: 

a) Tip nhn h so d nghj thanh toán cUa nguôi bnh và 1.p giy bién 
nhn h so. Nhüng h so không day dü theo quy djnh thI hrnrng d bô sung 
dydü; 

b) Trong thii hn 40 ngày, k tü ngày nhn dU h so d nghj thanh toán 
phâi hoàn thãnh vic giám djnh bâo hiêm y tê và thanh toán chi phi khám bnh, 
chfta bnh cho ngi.thi bnh hoc than nhân cüa ngithi bnh hoc ngithi dai 
din hcip pháp. Tru&ng hcip không thanh toán phâi trâ 1&i bng van ban a neu 
rô 1 do. 

Diu 30. Mfrc thanh toán triyc tip 

1. Tru&ng hcip ngix&i bnh dn khám bnh, chUa bnh tai co so khám bnh, 
chta bnh tuyên huyn và tlxcmg di.rcing không có hcip dông khám bnh, cha 
bnh bâo hiêm y tê (trü tmng hcTp cap cüu), thanh toán nhix sau: 

a) Tnrông hcip khám bnh, chta bnh ngoi tni, thanh toán theo chi phI thirc t 
trong phm vi duçyc htr&ng và müc huOng bâo hiêm yté theo quy djnh nhung tôi da 
không qua 0,15 lan müc hrong co sO ti thOi diem khám bnh, chüa bnh; 

b) Tnr&ng hcip khám bnh, chita bnh ni trñ, thanh toán theo chi phi thrc 
tê trong phm vi dirçic hix&ng và müc hix&ng bão hiêm y t theo quy djnh nhtrng 
tôi da không qua 0,5 lan müc lucrng co so ti thOi diem ra vin. 

2. Tnr&ng hcip ngir&i bnh dn khám bnh, cha bnh ni ti-ct ti co sO 
khám bnh, chia bnh tuyên tinh và ti.rong throng không co hcp dông khám 
bnh, chIa bnh bâo hiêm y t (tth truOng hçip cap ci'ru), thanh toán theo chi phi 
thirc té trong phm vi di.rcic hithng và mt'rc huOng bâo him y t theo quy djnh 
nhi.rng tôi da không qua 1,0 ian mirc luong Co SO ti th&i dim ra vin. 

3. Trt.r?mg hçip nguOi bnh dn khám bnh, chüa bnh ni trct t?i  co sO khám 
bnh, chUa bnh tuyên trung uo'ng và tirong throng không có hqp dng khám 
bnh, ch11a bnh bão hiêm y t (tth trizô'ng hcip cp ciru), thanh toán theo chi phi 
thirc tê trong phm vi ducic huOng và müc huOng bâo him y t theo quy djnh 
nhi.mg thi da khOng qua 2,5 lan mrc luong CO SO t?i thOi dim ra vin. 

4. TnrOng hqp nguOi bnh di khám bnh, chra bnh ti noi dang k khám 
bnh, chCa bnh ban dâu không dung quy djnh tü khoãn 1 Diêu 28 cüa Lust bâo 
hiêm y tê di.rçic qu bâo hiêm y tê thanh toán theo chi phI thirc t trong phm vi 
thrçrc huOng và miic hix&ng bão hiêm y tê nhirng ti da không qua 0,15 1n mirc 
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lirong cci s& tai  th&i dim khám bnh, chCia bnh d& vOi trix&ng hcip khám bnh, 
cha bnh ngo.i trá và tôi da không qua 0,5 lan mrc ltrcmg Ca so ti thOi diem ra 
vin di vOi tnr&ng hçp khám bnh, chta bnh ni tri. 

Chffo'ng VIII 
QUAN LY vA siY DVNG  QUc BAO HIEM Y TE 

Diu 31. Phân b và sfr diing qu5 bão him y t 

Tng s tin dóng bâo him y t theo quy djnh ti Diu 7 Nghj djnh nay 
di.rçic phan bô và sf1 dmg nhu sau: 

1. 90% dành cho khám bnh, chtta bnh (sau day gi là qu' khám bnh, 
chtia bnh) dixçic sfr diing cho các m1Ic dIch: 

a) Chi trã các khoân chi phi thuc phm vi ducxc hithng cüa nguOi tham gia 
bão him y tê theo quy djnh tai  các Diêu 14, 26, 27 và 30 Nghj djnh nay; 

b) TrIch d lai  cho các Ca sO giáo dic ho.c ca sO giáo diic ngh nghip, Ca 
quan, to chfrc, doanh nghip có dü diêu kiin  theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 34 
Nghj djnh nay. 

2. 10% s tin dóng bâo him y t dành cho qu5 dr phông và chi phi quãn 
l qu5 bâo hiémy tê và duçrc quy djnh nhix sau: 

a) Mfrc chi phi quãn 1 qu5' bâo him y t t& da b&ng5% s ti&n dóng bâo 
him y té. Mfrc chi phi quãn 1 qu bâo hiêm y tê ciii the hng nàm và ni dung 
chi thirc hin theo quy djnh cüa Thu tthng ChInh phu; 

b) Mi'rc trich qu5 dr phông là stin con lai  sau khi dã trIch qu5' quãn l 
qu bào hiém y tê theo quy djnh t.i diem a khoãn nay, tOi thiêu bng 5% so tiên 
dóng báo hiêm y té. 

Diu 32. Chi phi quãn 1 qu5 bão him y t 

1. Chi phil quàn 1 qu5 bão him y tê gôm: 

a) Chi hoat  dng b may cüa Ca quan bâo him xa hOi các cp; 

b) Chi các nhim vii v tuyên truyn, ph bin chInh sách, pháp 1u.t; phát 
triên, quãn l ngithi tham gia; tp huãn, bôi disoiig chuyên môn, nghip vi; cãi 
cách thu tic; to chfrc thu; thanh tra, kiêm tra và chi khác theo quy djnh cüa pháp 
luât ye bâo hiêm y tê; 

c) Chi f1ng diing cOng ngh thông tin và d.0 tix phát trin. 

2. Ni dung chi ci th quy djnh tai  khoãn 1 Diu nay th1rc hin theo quy 
djnh cüa Thu tirOng Chlnh phü. 

A F A - A A Dieu 33. Mtrc chi cho kham bçnh, chu'a bçnh trong cong tac cham Soc 
sirc khôe ban du 

1. S tin trIch d lai  cho ca sO giáo dic hoc co sO giáo dic ngh nghip gm: 
a) 5% s thu bão him y t tInh trên thng s tré em dizOi 6 tui hoc hçc 

sinh, sinh viên dang theo hçc tai  ca sO giáo dic, cong thurc tInh nhu sau: 

S tintrich= 5% X (Nsnguôi XMbão hi myté XLccysàXTh) 
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Trong do: 

- N6 nguii Tng s tré em du&i 6 tui; hçc sinh, sinh viên dang theo h9c ti 
co si giáo dic hoc ca sä giáo dic nghê nghip có tham gia báo hem y tê. 

- M 0  hi >, : Mi'rc dóng bâo him y t áp ding d& vói d& tirçYng tré em dithi 6 
tui hoc hçc sinh, sinh viên theo quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 7 Nghj djnh nay. 

- L0 sa: Müc ltrcmg ca sâ ti thii dim dóng bâo him y t. 

- Th: S tháng dóng bão him y 

Djnh kS'  03 tháng hoc 06 tháng hoc 12 tháng, ca quan báo him xA hi 
có trách nhim chuyn s tin quy djnh tai  diem nay cho ca s giáo dic hoc ca 
s& giáo diic ngh nghip và tong hqp vào quyêt toán qu5 khám bnh, chta bnh 
bâo him y tê. 

b) 1% tInh trén s tiên dóng bâo hirn y t h.ng tháng cho ngrri lao dng 
ti cci so giáo diic hoc cci sO giáo diic nghê ng1iip, cci quan bâo hiém xã hi Co 
trách nhim thanh toán khoãn chi nay ngay sau khi nhn duqc tién dóng báo 
hiêm yté cüa cci sO giáo dic hoc cci sO giáo d%ic nghe nghip. 

2. S6 tin trIch âé 1i cho cci quan, t chüc, doanh nghip có dU diu kin theo 
quy djnh ti khoãn 1 Diêu 34 Nglij djnh nay bang 1% tInh trén so tiên dóng bâo 
hem y tê hang tháng cho ngtr?i lao dng ti cci quan, to chirc, doanh nghip. Cci 
quan báo hiêm xâ hicó trách nhim thanh toán khoãn chi nay ngay sau khi nhn 
&rçic tiên dóng bâo hiêm y tê cüa cci quan, to chüc, doanh nghip. 

3. S tin trIch d lai  cho ngxOi lam vic trên tâu dánh b.t xa bO: 
a) Müc chi b.ng 10% s thu bâo him y t tInh trén s ngithi lam vic trên 

tàu có tham gia bâo hiêm y tê dé mua tu thuôc, thuc, 4t tuy t phic vi sci cp 
cru, xO tn ban dâu, cong thurc tInh nhii sau: 

Sá tintrich = 10% x xLx Th) 
Trong do: 
- N S ngu&i tham gia bâo him y t lam vic trén tâu dánh bit. 

- Mba0 hièm e: Mirc dOng bâo him y t di vOi ngithi thu nht trong h gia 
dInh theo quy djnh tai  diem e khoãn 1 Diêu 7 Nghj djnh nay. 

- Lcq : Müc lucing cci sO t?i  thOi dim dóng. 
- Tb: S tháng dOng bâo him y t. 

b),  Chü tjch Uy ban nhãn dan cap tinh th chirc mua và cp cho các chü tàu 
dánh bat xa bO tü thuôc, thuôc, 4t liry tê. Cci quan bâo hiém xã hi trIch chuyn 
so tiên quy djnh tai  diem a khoãn nay cho cci quan, t chüc &rçic Chü tjch Uy ban 
nhãn dan cap tinh giao mua tü thuc, thuc, 4t tu y t; tng hcip s tin dâ trIch 
chuyên vào quyát toán qu5 khám bnh, chta bnh. 

4. C.n cir vão nhu cu thirc t và khá nang can d& qu bão him y 
Bô truOng B Y té trInh ChInh phü diêu chinh mirc trIch chuyn kinh phi chi 
khám bnh, chUa bnh trong cong tác chäm soc sirc khOe ban du. 
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Diu 34 Diu kin, ni dung chi, thanh quyt toán kinh phi khám 
bnh, chüa bnh trong cong tác chàm soc sfrc khOe ban du 

1. Co sà giáo dc hoc ca s& giáo dic ngh nghip, co quan, t chüc, doanh 
nghip quy dinh  ti diem b khoãn 1 Diêu 31 Nghj djnh nay (trr co si giáo dic 
hoc Co sâ giáo dic nghê nghip, co quan, t chirc, doanh nghip dã k hqp ding 
khám bnh, chCa bnh bâo hiêm y tê theo quy dlnh  ti Diêu 19 Nghi djnh nay) 
dixçic cap kinh phi tr qu bâo hiêm y tê dé thirc hin khám bnh, chUa bnh trong 
chni soc strc khOe ban dâu khi CO dü các diêu kiin  sau day: 

a) Co It nht mt ngtri có dü diu kin hành ngh khám bnh, chUa bnh 
theo quy djnh cüa pháp 1ut ye khám bnh, chUa bnh lam vic chuyên trách 
ho.c kiêm nhim trong cong tác chäm soc sue khOe ban dâu; 

b) CO phông y t hoc phOng lam vic riêng d thrc hin vic so cp cuu, 
xtr trI ban dâu cho các dôi tirçlng do co s& giáo dic hoc ca s?i giáo dic nghê 
nghip, co quan, to chüc, doanh nghip quân I khi bj tai nn thrang tIch, các 
bnh thông thtr&ng trong thii gian hçc tip, lam vic t?i  co sâ giáo dic ho.c co 
si giáo diic nghê nghip, co quan, tO chüc, doanh nghip. 

2.Nidungchi: 

a) Chi mua thuc, vt tu y t phiic vi so c.p ciru, xir tn ban du cho tré 
em, h9c sinh, sinh viên, các dôi tuqng do co quan, tO chüc, doanh nghip quãn 
l khi bj tai nn thtrong tIch hoc các tnr&ng hqp bnh thông thu0ng trong thii 
gian bce, lam vic ti co so giáo dic hoc co sO giáo d'çic nghê nghip, Co quan, 
tO chirc, doanh nghip; 

b) Chi mua s.m, sOa chCia trang thiét bj y t thông thuOng phic vii chäm 
soc s1rc khOe ban dau, tü tài lieu quãn 1 ho so sCrc khoé t?i  co sO giáo diic hoãc 
co sO giáo dic nghê nghip, co quan, tO chrc, doanh nghip; 

c) Chi mua vn phOng ph.m phic vi hot dng khám bnh, chüa bnh 
trong cong tác chäm soc src khOe ban dâu. 

3. Thanh toán, quyt toán kinh phi: 

a) D& vOi co sO giáo dic ho.c Co sO giáo diic ngh nghip cong 1p thrc hin 
hach toán các khoãn chi khám bnh, chUa bnh trong cong tác chäm soc süc khoé 
ban dâu vào chi phi thirc hin cOng tác y te ti co sO và quyêt toán vOi don vj quãn 
i cap trên theo quy djnh hin hành; 

b) Di vOi co sO giáo diic hoc co sO giáo dic ngh nghip ngoài cong 1p thirc 
hin hch toán the khoãn chi khám bnh, chUa bnh trong cong tác chäm soc src 
khOe ban dâu vào chi phi cüa co sO yà quyêt toán v&i don vj cap tren (nu cO); 

c) Di v&i doanh nghip, t chüc kinh t thrc hin mO s k toán riêng d 
phãn ánh yjéc tiêp nhn kinh phi, sr ding kinh phi, khOng tng hçip vào quy& 
toán chi phi cüa doanh nghip, to chüc kinh tê; 

d) Di v&i co quan, don yj khác thijc hin hch toán các khoãn chi khám 
bnh, chCta bnh trong chäm sOc sue khOe ban dâu vào chi phi thirc hin cOng 
tác y tê cüa eq quan, don vj và quyêt toán vOi co quan, don vj quãn l c.p trén 
trrc thuc (nêu co) ho.c Co quan tài chInh cüng cap theo quy djnh hin hãnh. 
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4. Co sä Øao dic hoc Ca si giáo dic ngh nghip, Co quan, t chüc, doanh 
nghi dizçic cap kinh phI chi cho khám bnh, chüa bnh trong chàm soc süc khOe 
ban dâu theo quy djnh tui Nghj dnh nay có trách nhim sr dicing cho cong tác chäm 
soc sue khOe ban du, không chrcic sà diing vào cac mic dich khác. SO kinh phi 
ducic cp dn cu& näm clnia sü diing ht, dirge chuyên nguôn sang nãm sau tiêp tic 
sü diving, khOng phâi quyêt toán v&i ca quan bâo hiêm xa hi. 

Diu 35. Quãn 1 và sfr diing qu dçr phông 

1. Ngun hInh thãnh qu5 dr phOng: 

a) S tin dirgc trIch hng nãm theo quy dnh t?i  dim b khoãn 2 Diu 31 
Nghj djnh nay và diem a khoân 3 Diêu 35 cUa Lut bão hiêm y tê; 

b) Các khoân thu chm dóng, trn dóng bâo him y t; 

c) Tin sinh lOi cüa hot dng du tt.r tü qu5 bâo him y 

d) Tin lãi chm dóng, trn dOng bão him y t. 

2. Ni dung si'r dung qu dir phOng: 

a) B sung kinh phi khám bnh, chira bnh bâo him y t cho các tinh, 
thành phô trong tnräng hqp so thubâo hiêm y tê dành cho khám bnh, cha 
bnh theo quy djnh tai  khoán 1 Diêu 31 Ng djnh nay nhO han so chi khám 
bnh, chita bnh trong nám. Sau khi thâm djnh quyêt toán, bâo hiêm xâ hi Vit 
Nam có trách nhim bO sung toân b phãn kinh phI chênh 1ch nay tir nguOn 
qu5' dir phOng. 

b) Hoãn trá ngãn sách nhà ni.rãc kinh phi cp trüng the báo him y t& 

3. TrirOrng hçip qu dir phOng không dü d b sung kinh phi khám bnh, 
chta bnh cho các tinh, thành phô theo quy djnh tai  diem a khoãn 2 Diêu nay, 
Bâo hiêm xâ hi Vit Nam báo cáo Hi dông quãn 1 Bâo hiêm xa hi 
Vit Nam phuang an giâi quyêt triric khi báo cáo B Y tê, Bô Tâi chInh. 

B Y t chü trI, ph& hgp v&i B Tài chInh trInh ChInh phU các bin pháp 
giâi quyêt d bâo dam dü và kjp thai nguôn kinh phi cho khám bnh, chCta bnh 
bão hiêm y tê theo quy djnh. 

Diu 36. Lp k hoch tài chInh và quyt toán 

1. Hang nàm, Bâo him xã hi Vit Nam 1p k hoach tài chInh v thu, chi 
qu5 bão hiém y té; chi phi quãn 1 qu bào him y t và du tu tü s tin t.m 
thai nhan rOi cüa qu57 báo hiêm y té. B Tài chInh chü tn, ph6i hgp vài B Y t 
xem xét, tOng hqp trInh Thu tir&ng ChInh phü giao kê hoch tài chInh. 

2. Hang nàm, truóc ngày 01 tháng 10, Bâo him xa hi Vit Nam có trách 
nhim tong hçi và 1p báo cáo quyêt toán qu bâo him y t n.m tri.râc theo 
quy djnh ti Diêu 32 cüa Lut bâo hiêm y t. 
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Chtro'ng IX 
1NG DVNG  CONG NGH THÔNG TIN TRONG QUAN LY 

KHAM BNH, CHU'A BNH BAO HIEM Y TE 
A A A A A f A 

Dieu 37. Nguyen tac u'ng dung cong nghç thong tin trong kham bçnh, 
chfra bnh bão him y t 

1. Tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut v lrng dmg cong ngh thông tin; 
quy djnh cüa pháp 1ut ye khám bnh, cha bnh bâo hiêm y tê; pháp 1ut ye 

bão v bI m.t nhà rnrâc và bI mt có lien quan; quy djnh cUa pháp 1u.t ye giao 
djch din ti'r, kru trt và an toàn thông tin. 

2. Tuân thu các tiêu chu.n, quy chu.n k5' thut, báo dam si.r twmg thIch, 
thông su& và an toàn, t?.o  thun igi cho giao djch din tCr giUa Ca so khám bnh, 
chUa bnh vOi B Y tê và vOi Ca quan bâo hiêm xà hi. 

3. Bào dam tInh báo met, tInh riêng tr di vOi dtt lieu và thông tin khám 
bnh, chtta bnh cUa ngithi tham gia bão hiêm y té. 

4. Bão dam ha t.ng k thut, du?mg truyn, phn mm, nhn lirc dáp rng 
nhu câu quãn 1 khám bnh, chüa bnh và giám djnh, thanh toán chi phi khám 
bnh, chüa bnh báo hiêm y té. 

A A A A A A Dieu 38. N91 dung, kinh phi thtyc hiçn 1mg ding cong nghç thong tin 
trong quail 1 khám bnh, ch&a bnh bão him y t 

1. Ni dung i'rng diing cong ngh thông tin, bao gm: 

a) tJ'ng ding Cong ngh thông tin phic vii cOng tác khám bnh, chra bnh 
ciXa Ca sO khám bnh, chaa bnh; 

b) tXng dung cOng ngh thông tin phic vçi cOng tác quãn 1 qu5' bâo him y té; 

c) ting dung cong ngh thông tin phic vi cOng tác quán 1 nhà nuOc v 
bâohiêmytê; 

d) tfng dmg cOn ngh thông tin khác ph%ic vii cOng tác quàn 1 khám 
bnh, chtta bnh bâo hiêm y tê. 

2. Kinh phi thirc hin üng ding cong ng1i thông tin trong quân 1 khám 
bnh, chi:ta bnh bâo hiêm y tê th'trc hin theo quy djnh cüa pháp 1ut ye mg 
diing cOng ngh thông tin. 

ChlrongX 
DIEU KHOAN THI HANH 

A Dieu 39. Dieu khoan chuyen tiep 

1. NguOi tham gia bâo him y t vào vin diu trj truOc ngày Nghj djnh 
nay có hiu lrc nhimg ra vin tr ngày Nghj djnh Co hiu hrc thI duqc qu bâo 
hiêm y tê thanh toán trong phm vi ducic huOng và müc huOng theo quy djnh 
cüa Lut bâo hiêm y tê yà quy djnh tai  Diêu 14 Nghj djnh nay. 
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2. Các hçip dng khám bnh, chUa bnh bâo him y t dã k tnrc ngày Nghj 
djnh nay có hiu hrc thi tiép tic thrc hin den hét ngày 31 tháng 12 nm 2018. 

3. Ni dung chi, quãn 1 và thanh quy& toán kinh phi khám bnh, chUa 
bnh trong cong tác chain soc sirc khôe ban dâu näm 2018 tai  các cci s& giáo 
dic, ca s& giáo diic ngh nghip, co quan, to chüc, doanh nghip dã thrc hin 
thi tip tiic thrc hin dn h& ngây 31 tháng 12 nãm 2018. 

4. Di vói quyt toán qu5 bão him y t näm 2017 và nam 2018, áp diing 
theo quy djnh tai  Nghj djnh so 105/20141ND-CP ngày 15 tháng 11 näm 2014 
cüa ChInh phü quy dinh  chi tit và hithng dn thi hành mt so diêu cUa Lut bão 
him y t và các van bàn hrnrng din. 

5. Di vri co s& khám bnh, chca bnh chua thic hin di.rcic cuy djnh tai 
dim c khoân 2 Diu 21 Nghj djnh nay thI chm nhât den hét ngày 31 
tháng 12 nam 2019 phâi gui day dü di 1iu din tü ye khám bnh, chita bnh 
bào him y t dê phiic vi quãn 1. 

Diu 40. Diu khoãn tham chiu 

Tru&ng hçip các van bàn dan chiu trong Nghj djnh nay bj thay th hoc 
sCra di, bô sung thI thirc hin theo van bàn thay the hoc van bàn dA duac sCra 
di, bô sung. 

Diu 41. Hiêu lirc thi hành 

1. Nghj djnh nay có hiu hrc thi hành tü ngày 01 tháng 12 näm 2018. 

2. Các van bàn sau day ht hiu 1rc thi hành, k ti'x ngày Nghj djnh nay có 
hiu hrc thi hành: 

a) Nghj djnh s 105/2014/ND-CP ngày 15 tháng 11 nm 2014 cüa ChInh phü 
quy djnh chi tiêt và hithng dn thi hành rnt so diêu cUa Lust  bão hiém y té; riêng 
quy djnh ti diem b khoàn 1 Diêu 6, Diêu 8 tiêp tic thrc hin den hêt ngày 31 
tháng 12 nàm 2018; 

b) Thông tu lien tjch s 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 
nàm 2014 cüa B Y tê, Bô Tài chInh hi.r&ng dan thrc hin bào hiêm y tê; riêng 
các quy djnh ti Diêu 11, khoàn 2 Diêu 17, Diêu 18 thI tiêp tic thrc hin dn 
hêt ngày 31 tháng 12 näm 2018; 

c) Thông tix lien tjch s 16/2O1SiTFLT-BYT-BTC ngày 02 thàng 7 nàm 2015 
cüa B Y tê, B Tài chInh süa dôi khoãn 5 Diêu 13 Thông tu lien tjch 
so 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 thàng 11 näm 2014 huóng dn thirc hin 
bão hiêm y tê; 

d) Diêu 8 và khoàn 2Diêu 9 Nghj djnh so 151/2016/ND-CP ngày 11 tháng 11 
nãm 2016 quy djnh chi tiêt và hrncng dn thi hàrih m)t s diu v ch d, chInh 
sách cüa Lut quãn nhân chuyên nghip, cong nhàn và viên chuc qu6c phông; 

d) Khoãn 6 Diu 11, dim c khoãn 1 và khoàn 2 Diu 12 Thông tLr 
so 40/201 5/TT-BYT ngày 16 tháng 11 näm 2015 cUa B Y t quy djnh däng k,2 
khám bnh, chüa bnh bão hiêm y t ban d.0 và chuyên tuyn khám bnh, chila 
bnh bâo hiêm y tê. 



33 

Diu 42. Trách nhim htr&ng dn thirc hin 

1. B Y t có trách nhiêm: 

a) Hurng dk thi hành các diu, khoãn dircic giao trong Nghj djnh nay; 

b) Chü trI, ph6i hçip vâi các b, ca quan lien quan kim tra vic thçrc hin 
chinh sách, pháp 1ut ye bão hiêm y tê; 

c) Hixrng dn thm ctjnh diu kin k hcrp dng khám bnh, chta bnh ban 
du di vâi cci s khám bnh, chüa bnh bâo hiêm y tê; 

d) Ban hành b ma Danh milc di'mg chung d s1r ding thng nht trong 
toàn quc, bao gôm: Djch v1i k thut y tê, thuôc tan dixçic, thuôc y hçc Co 
truyên, 4t tii y tê, trang thiêt bj, máu và che phâm máu, bnh y hQc cô truyên, 
ma chân doán bnh theo phãn loai quôc té (lCD), ma ca sO khám bnh, chüa 
bnh và các b ma dáp irng yêu câu quãn 1; 

d) Chi dao  các Ca si khim bnh, chüa bnh thng cu&ng 1rng d1ng cong ngh 
thông tin trong kham bênh, chUa bênh, cap nhât kip thai, chinh xac, day du thông 
tin ye kham bçnh, chiia bçnh bao hiem y te va chuyen du liçu ye hç thong tiep 
nhn dü lieu khám bnh, chtta bnh bâo hiêm y tê cüa B Y tê và h thông thông 
tin giám djnh cüa Bão hiêm xã hi Vit Nam dé phc vii quãn 1 bâo hiêm y tê và 
giám dnh, thanh toan chi phi khám bnh, chfta bnh bão hiêm y tê; 

e) Quy djnh ci th ni dung üng diing cOng ngh thông tin trong khám 
chUa, bnh báo hiêm y tê; 

g) Quy djnh l trInh thrc hin lien thông dü 1iu v kt qua xét nghim, 
chân doán hInh ãnh,. thông tin diêu trj cüa nguYi bnh có the báo hiêm y tê; 

h) Chü tn, phi hqp B Tài chInh, Bâo him xã hi Vit Nam xây drng 
báo cáo Chmnh phü trinh Quôc hi ye tInh hlnh thijc hin chê d, chInh sách báo 
hiêm y tê, trong do có tInh hInh quãn l ye. si'r diving qu5 bâo hiêm y tê dt xuât, 
djnh k' ho.c hng nàm. 

2. Bô Tài chInh có trách nhim: 

a) C di, b trI ngán sách trung uang h trçi cho các dja phuong chua tr 
can dôi ducirc ngân sách dê báo dam nguôn thrc hin chInh sách bâo him y 
theo quy djnh cüa pháp lut ye ngân sách nhà nithc; 

b) Báo cáo ChInh phü tmnh hInh quãn l, sir di:ing qu5 bão him y t djnh 
kSr hang näm hoc dt xuât theo yêu câu cüa ChInh phü. 

c) Báo cáo v tInh hInh quân l và sü ding qu5 bão hirn y t hang nm yà 
gl'ri B Y tê dê tong hçip theo quy djnh ti diem h khoãn 1 Diêu nay; 

3. B Qu& phOng, B Cong an có trách nhim hiiOng dn thrc hin bâo 
hiêm y tê dôi vOi các dôi tuçing thuc phm yj quãn I cüa B QuOc phOng, 
B COng an theo quy djnh tai  khoân 1 Diêu 1; khoãn 13 yà 15 Diêu 3; 
khoân 3 Dieu 4 và Dieu 6 Nghj djnh nay. 
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4. Bô Lao dng - Thirung binh và Xã hi có trách nhim: 

a) Nghiên ciru, xây drng tiêu cbI xác djnh h gia dInh lam nông nghip, 
lam nghip, ngix nghip và diem nghip có mrc song trung bInh phü hcip v&i 
tInh hInh kinh t - xã hi timg th?L1i ks', trInh Thu ttr&ng ChInh phü ban hành; 

b) Hirâng dn 1p danh sách di tixqng quy djnh ti các khoãn 3, 5, dim a 
khoàn 9, 11, 12, 16 và 17 Diu 3, các khoãri 1, 2 và 4 Diêu 4 Nghj djnh nay. 

5. Bâohim xã hi Vit Nam: 

a) Chi do Ca quan bâo him xã hi các cp k hçip &ng v&i các ca sà 
khám bnh, chüa bnh có dü diu kin theo quy djnh t?i  Nghj djnh nay; 

b) Chi dao  bâo him xã hi các tinh, thành ph chü tn phi hçip vài S& Y t, 
Sâ Tài chInh và các ca sr khám bnh, chra bnh bâo hiêm y té trên dja bàn, dja 
bàn giáp ranh và các ca quan lien quan giái quyêt theo thãm quyên hoc hen 
ngh cp có th.m quyn xem xét, xi:r 1 kjp th&i các vr&ng mac phát sinh; 

c) Chi do bão him xâ hi các c.p cung cp biu mlu, hithng dn cho Uy 
ban nhãn dan c.p xã trong vic 1p danh sách, quân 1 danh sách tham gia bâo 
him y t theo h gia dInh; 

d) Hoàn thin h thng cong ngh thông tin dáp irng vic tip nhn, giám 
djnh và phãn hi kjp thi cho Co si khám bnh, chüa bnh v dCr lieu khám 
bnh, chta bnh bâo hiêm y té; dam bâo chInh xác, an toàn, bâo mt thông tin 
và quyên lçii cüa các ben lien quan; 

d) Tng hçip, báo cáo djnh ks', hang näm hoc báo cáo dt xut theo yeu 
câu cüa Ca quan quãn l nhà nithc ye tInh hInh thrc hin ch d, chInh sách bâo 
hiêm y t; tInh hInh thu, chi, quân l và sr dmg qu bâo him y t và gui B Y 
té, Bô Tài chInh dê thng hcip theo quy djnh ti Nghj djnh nay; 

e) Quy djnh thm quyn k hçip ding khám bnh, cha bnh báo him y 
cüa ca quan bâo hiém xã hi vài ca s& khám bnh, chua bnh báo dam phü hqp 
chüc nãng, nhim vi, quyén hn và ca cu t chi'rc cüa Bâo him Xã hi 
Vit Nam; 

g) Chm nht dn ngày 01 tháng 01 nàm 2020, ca quan báo him xa hi 
phái thirc hin phát hành the báo him y t din tà cho ngthi tham gia báo him 
y 

6. Uy ban nhãn dan tinh, thânh ph trirc thuc trung rang có trách nhim 
trInh Hi dông nhãn dan cüng cap báo dam kinh phi dóng bâo hiêm y té cho các 
d6i tircing duqc ngãn sách nhá nuâc dóng, h trçl dóng báo him y tê theo quy 
djnh hin hành. 
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Diu 43. Trách nhiém thi hãnh 

Các Bô trithng, Thu trithng cci quan ngang B, Thu truâng c quan 
thuôc ChInh phü, Chü tjch Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trrc thuc 
Trung ixcing chju trách nhim thi hành Nghj djnh nay.!. 

Ncri n/tOn: 
- Ban BI th.r Trung Lr0ng Dãng; 
- Thu tung, các Phó Thu ttràng ChInh phü; 
- Các B, cc' quan ngang B, cc' quan thuôc ChInh phci; 
- HDND, UBND các tinh, thãnh phô trrc thuc Trung tron 
- Van phông Trung i.rong va các Ban cia Dãng; 
- Van phông Tng BI th.r; 
- Van phóng Chü tjch nu'àc; 
- Hi ding Dan tc và các U ban cüa Quoc hi; 
- Van phông Quc hi; 
-Toàánnhândântôicao; 
- Vin Kiêm sat nhân dan tôi cao; 
- US'  ban Giám sat tài chInh Quc gia; 
- Kiêrn toán Nhà nuàc; 
- Ngãn hang ChInh sách Xã hi; 
- Ngân hang Phát triên Vit Nam; 
- Uy ban Trung irc'ng Mat trãn To quôc Via Nam; 
- Ca quan Trung uang cua các doàn the; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Trçi 15' TTg, TGD Cong TTDT, 

các Vi, Cic, dan VI trijc thuc, Cong báo; 
- Luu: VT, KGVX (3b).O 
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Danh sách nguôi tharn gia bâo him y t däng k khám 
bnh, chUa bnh ban dâu 



2 

Mu s 1 

BHXH  CONG HOA xA HO!  CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Ttr do - Hinh phuic 

BANG TONG HP 
DO! TUNG VA KINH PH! DO NGAN SACH NHA NUOC BONG, 

HO TRQ BONG BAO HIEM Y TE 
Nãm20... 

(Don vi tInh: The; Dn 

So 
TT 

Doi tirqng tham gia bão 
hiem y te (BHYT) dirçrc 

ngân sách nhà ntr&c dóng, 
htrçr 

So the 
BHYT 

- da 
phat 
hành 

S tin 
dóng 

BHYT 
tInh 
theo 
mirc 
dóng 
quy 
dnh 

. So tien 
d 0 

ngrot 
thain 

. ' 
g 

S tiên 
ngan 
sách 
nhà 

ntro.c 
dóng, 
hôtrçr 

So tiên 
c0 quan 

tài 
chinh, 

lao 
dng dã 
chuyn 

S tiên 
c0 quan 

tai 
chInh, 

lao 
dçng 
con 
phãi 

chuyên 
A B 1 2 3 4=2-3 5 6=4-5 

Tng s 
1 Tré em duâi 6 tui 
2 NguOi thuc h gia dinh nghèo 
3 Ngtthi thuc h gia dInh 

can nghèo 
- Dôi tirclng duac NSNN 
h trçi 100% m1c dóng 
- Di tuqng chrçic NSNN 
h trçl ...% mirc dóng 

4 Hçc sinh, sinh viên 
5 Ng.r?i thuc hO gia dInh 

lam nông nghip, lam 
nghip, ngz nghip và 
diem nghip Co mi'rc song 
trung bInh 

6 

NG1J%I LAP BIEU PHV TRACH ICE TOAN 
(Ky, ghi rö hQ và ten) (K, ghi rö hQ và ten) 

ngày.... tháng. . . .näm 20... 
GIAM BOC 

(Kg, ghi rö hQ, ten và dóng ddu) 

Ghi chá: Tnimg hçp cá nhân, t chüc trong ho.c ngoài nirâc h trV them müc dóng cho 
ngtr&i tham gia dirçc NSNN h trçl mt phán rnircdóng BHYT, thI phân kinh phi h trçi 
cüa cá nhân, to chüc di.rçc tong hçip vào ct 3 "So tiên do ngixi tham gia BHYT dóng". 
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Mau so 2 

BHXH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hinh phüc 

DANH SACH JJOI TIXaNG THAM GJA BAO HIEM Y TE 
Näm2O... 

(Kern theo cong van so /... ngày tháng nám cia BHXH...) 

STI' HQ và ten 
Ma S 

BHXH 

Ngày 
tháng 
nãm 
sinh 

Giói flia chi 

S the 
BHYT 

phát 
hành 
trong 
näm 

No'i ding 

KCBban 
du 

1 Nguyen Van A 

2 

3 

ngày.... tháng.. nàrn 
NGIJYI LAP BIEU GIAMBOC 

(Kg, ghi rö hç và ten) (K, ghi rö hQ và ten) 



R X Mau so 3 
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DANH SACH THANH VIEN HQ GIA DNH 
THAM GIA BAO HIEM Y TE 

HQ và ten chü h:  
'S So so hQ khau (hoac so tam  tru)  

Dja chi: Thôn (bàn, t dan ph)  

Huyn (qun, thj xA, TP thuc tinh):  

S din thoai (nu co)  

XA (phix&ng, thj tr.n) 

Tinh (TP):  

STT Ho và ten 
Ma 
the 

BHYT 

Ngày, 
tháng, 
nãm 
sinh 

Gió'i 
tInh 

Nri cp giy 
khai sinh 

Mi quan h 
vói chü ho 

S CMND/ 
The can 
cLr&c/Hô 

chieu 

Ghi 
chü 

A B 1 2 3 4 5 6 7 

1 

2 

3 

4 

(Ghi chá: Ngi.r&i kê khai có th tra cüu MA S6 bAo him y th và MA h gia dinh tai  dja chi: 
http://baohiemxahoi.gov.vn) 

Tôi cam doan nhtng ni dung kê khai là 
dung và chju trách nhim tri.râc pháp 1ut ye 

nhUng ni dung dA kê khai 
, ngày .......tháng ......nám .......... 

NGIflJI KE KHAI 
(Ky, ghi r5 ho ten) 
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BAO HIEM xA HQI TfNH. 
PHONG..../BHXH HUYN.... 

Mus4 
CONG HOA xA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 

Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

      

S ...../TNHS , ngày ......, tháng ......, nám.... 

GIAY TIEP NHN HO S VA HN TRA KET QUA CAP, CAP Ld 
vA DOi THE BAO HIEM Y TE 

Ngrêd np hôso  
Ten don vj (neu là dai diên cho don vj np ho so) Ma don vj  
Hç và ten ngithi tham gia bâo hiêm y tê:  
Mathébàohiêmytê  
Noi dàng k khám bnh, chtra bnh bào hiêm yté ban dâu:  
Djachi  
So din thoai lien hê  
Email (neu co)  
Ni dung yêu câu giài quyêt:  
1. Thành phn h sonp gôm: 

A So hrçrng Ghi chü 

2. Thai h?n  giãi quyt h so theo quy djnh: . ngày 
3. Th&i gian nhn ho so: ngày ..... thárig nàm  
4. Thii gian trã két qua giãi quyêt ho so: ngày tháng näm  
5. Dang k nhn kêt qua ti: 
- B phn tiêp nhn ho so và trâ kêt qua 

-QuadichvubiruchInh o 
Dja chi nhn kt quà  
6. Dôi vài két qua là tiên giâi quyêt chê d, dê nghj nhn tai: 
-CoquanBHXH 
- Nh.n qua tâi khoãn 
S tài khoãn Ngân hang  
Ten chü tài khoãn  

NG!RI NOP  HO S€% NGU'I TIEP NHN HO S 

Dä nhçn ket qua giái quyèt vào ngày ...  tháng nám  

NGUfl NH4N 
(K và ghi rö hQ ten) 

TT A .( S Ten giay to  
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Hwóizg din: 

1. Giáy tip nhn h so và hçn trã kt qua duqc 1p thânh 02 lien, mOt  lien giao cho 
cá nhn, t chirc np ho so, mt lien chuyên cüng ho so cho B phn nghip vi sau do liru 
ti BO phn tip nhn và trà kt qua. 

2. GiAy tip nhn h so và hçn trá k&t qua di.rqc 1p cho tmg loai h so theo t&ng thu 
tiic hãnh chInh (vi dii: mt don v np 3 loai ho so khác nhau thi s có 3 giây tiêp nhn ho 
so và hn trà kêt qua). 

3. Tai phn nOi  dung yêu cu giãi quy&: GM tOrn t&t yêu cAu giái quyt thu tic 
hành chInh. 

Môt s trw&ng hcrp cdn lztuj: 

a) Truông hçp Ca nhán yêu cu cp lai gop, di, diu chinh thông tin dã ghi tren the 
báo hiêrn ytê: viên chi.'rc BO phn tip nhn ho so và trà kêt qua ghi day du ni dung ma cá 
nhãn yeu cau giãi quyet;dông th&i ghi m thi bâo hiêm y tê cü di sü dyng Philu hçn thay 
thE the bdo hiêm y Éê khi di khám bnh, chfra bnh; 

b) Trixing hcip don vj yêu cu cp li, gop,  di, dik chinh thông tin dà ghi trên 
the báo hiêrn y tê: viên chrc Bô phn tiêp nhn ho so và trá két qua kim tra tInh dÀy dU, 
hcip l cüa ho so kern theo Th khai cung cap và thay dôi thông tin ngi.r&i tham gia bâo him 

y t. 

c) Trii&ng hqp ngtr&i tham gia bâo him y t d nghj cp GiAy chirng nhn không 
cung chi trá trong näin Co th&i gian tham gia bào hiêm y tê a nhiêu nai khác nhau ghi ci 
th ten don vj tham gia báo him y tê, bão hiêrn x hOi  tinh/thành ph nth cIA dóng bào 
himytê. 

4. Ca nhân dng k nhn kt qua trrc tip ti co quan bâo him xA hi, khi dn nhn 
kt qua là tin giài quyêt ch d bào him y t& viên chrc b phn tiêp nhn ho so và trã kêt 
qua huang dn Ca nhãn nhu sau: 

a) Ngixai huông ch d trrC tip nhn: cung cap giAy hn và ching minh nhãn dan. 

b) Nguai khác nhn thay: 

- Nu là than nhãn cua nguäi huing ch d: cung cp giAy hn, chimg rninh than 
dan, giây tô chung minh làthân nhân cüa ngu&i hu&ng báo hiêm y tê (bàn sao so hO khâu 
hoc giây khai sinh hoc giây chng sinh hoc giây dang k kt hon...) 

- Nu là nguii giám hO:  cung cap giay hçn, chirng rninh nhãn dan, gi&y tä chirng 
minh là giám hO throng nhiên cüa ngueri htiâng báo hiêm y té (bàn sao so hO khau hoc 
giây khai sinh hoc giây chmg sinh hoc giây däng k kêt hOn...). Trong tr1xmg hçp 
không cO ngr?i giám hO throng nhiên theo quy djnh cUa pháp lust thi cung cap giay hn, 
chüng minh nhàn dan, quyêt djnh cOng nhn vic giám hO cUa cap có thãrn quyen. 

- Nu không phài là than nhàn hoc nguai giám hO nêu trên: cung cap giay hçn, 
chi.rng minh nhãn dan, giây u quyên theo quy djnh cüa pháp lut hin hành./. 
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Mu s 5 

CO QUAN CHU QUAN (BYT/SYT/....) CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TEN CO S KHAM BNH CHfJA BNH Dc Ip - Tir do - Hnh phüc 

s&  

GIAY H1N KHAM LI 

Hç ten ngii bnh Nam Li NU LI] 

Sinhngày: / /  

Dja ch1  

S,thêbâohimyt: 

Han sr diing: Tü / / Dn ...../...../ 

Ngày khám bnh  / / 

Ngày vào vin / / Ngày ra vin: / / 

Ch.n doán  

Bênh kern theo  

Hçn khám lai  vào  gRi ... ngày .. . .tháng.... näm........, ho.c dn bt 
k' thii gian nào tnrâc ngày hçn khám lai nêu có dâu hiu (triu chrng) bat 
thithng. 

Gi.yhçn khám 1.i chi có giá trj si'r ding 01 lAn trong thci han  10 ngày 
lam vic, kê tü ngày hçn khám lai/. 

, ngày. ... tháng .... näm...... 

BAC SI, Y S KHAM BNH IMI DIN CO S1 KIIAM BNH 
(K ten) CHfYABINH 

(Kj ten, dóng dáu) 
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CC QUAN CHU 
QUAN (BYT/SYT..) 
TEN C€5SKHAM 
BNH, CffUA BNH 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHtA VIJT NAM 
Dc Ip  - Tr do - Hnh phüc 

Mau so 6 
x So Ho so':  

Vào s chuyn tuyn st:... 

    

       

S: /20.. ./GCT 

GIAY CHUY1N TUYEN KHAM B1NH, CHUA BNH BAO HIEM Y TE 

KInhgiri:  

Ca sâ khám bênh, chta bnh ... trán tr9ng giâi thiu: 

- Ho và ten nguYi bênh: Narn/Nr Tui:  

-Djachi:  

- Dan tc:  Quc tjch:  

- Ngh nghip: Nai lam vic  

Sthê: 

Hnsdiing  

D dixqc khám bnWdi&u triO  

+ Tai: (Tuyn ) Tir ngày / / . dn ngày / /  

+ Tai: (Tuyn ) Tir ngày / / . dn ngày /  /  

TOM TAT BNH AN 

- Du hiu lam sang:  

- Kt qua xét nghim, cn lam sãng  

- Ch.n doán  

- Phxcmg pháp, thu thut, k5 thut, thuc dã si'r diing trong di&u trj  

- TInh trng ngtrñ bnh htc chuyn tuyn  
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- LI do chuyn tuyn: Khoanh trôn vào 1 do chuyn tuyn phü hqp sau day: 

1. Dü diu kin chuyn tuyn. 

2. Theo yêu cu cüa ngtr1i bnh hoc ngix&i d?i  din hçip pháp cüa ngu&i bnh. 

- Hu&ng diu tr:  

- Chuyn tuyn hi: gR phát, ngày tháng näm 20  

- Phuong tin vn chuyn:  

- Hç ten, chirc danh, trInh d chuyên mon cüa ng.räi h t6ng:.  

Ngày .... tháng nám 20... 

Y, BAC si KIIAM, DIEU TR! NGIJfl CO THAM QUYEN CHUYEN TUYEN 
(K và ghi rö hQ ten) (Kj ten, dóng dáu) 
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Mu s 7 
CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 

Bc Ip - Tir do - Hinh phüc 

HaP BONG KHAM BNH, CHU'A BNH BAO HIEM Y TE 
(S& /HDKCB-bâo him y 

Can cr B 1ut dan sir ngày .... tháng .... nàm 

Can cü Lust bâo him y t ngày .... tháng .... näm  

Can eli Lust khám bnh, chtta bnh ngày .... tháng .... näm 

C.n cli Nghj djnh s /20181ND-CP ngày ... tháng ... nãm 2018 elm 
ChInh phü 9uy djnh chi tiêt và hithng dn bin pháp thi hành mt so diêu elm 
Lu.t bão hiêm y tê; 

Can cli Quy& djnh s ngày tháng nàm cüa v 
vic quy djnh chlrc nàng, nhim v11 cUa co si khám bnh, chüa bnh... (2) 

Can cü Quyt djnh s&.. ngày . . . .tháng. . . .nàrn cüa v vic quy 
djnh chüc nàng, nhim vii cüa Bào hiêm xâ hi cap tinhl huyn (3) 

HOrn nay, ngày ... tháng ... nàm 20.... tai  

Chüng tôi grn: 

Ben A  Bâo him xâ hi (tinhJhuyn).  

Dja chi:  

Dja chi thu din tlr:  

IDienthoai:  Fax  

Tài k.hoàn s: Tai ngan hang  

Dai din là Ong (bà):  

Chlrc vi: Giám dc ho.c Phó Giám dc (Gi.y üy quyn s ngày tháng 
näm  (4) 

Ben B: (Ten cc s& khám bnh, cht'ta bnEJca quan k' hcip dng khám chüa 
bênh)  

Da chi:  

Dja chi thu din tlr:  

Diên thoai: Fax  

Tài khoân so: Ti Kho b.c nba nuóc .. . .lNgân hang  

Di din là ông (bà):  

Chlic vii: Giárn d6c ho.c Phó Giám dc (Gi.y üy quyn s& ngày  
tháng näm )(5) 
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Sau khi thôa thun, hai ben thng nht k' kt hcip dng khám bnh, chta 
bnh bâo hiêm y te tt'r ngày ... tháng ... nàm ... den ngày ... tháng ... näm 
theo các diêu khoân nhu sau: 

Diu 1. T chll'c khám bnh, chfra bnh 

1. Di tuqng phic vi: Ngi.thi có the bâo him y t dn khám bnh, chila 
bnh tai  ccx si khám bnh, chüa bnh. 

2. Pham vi cung i'rng djch vi 

Ben B bâo dam khám bnh, chfta bnh bào him y t, cung cp dy dü 
thuc, hóa cht, 4t tu y tê, djch vi k5 thuat  y tê thuc phm vi chuyên mon 
k5 thut cüa ccx sx khám bnh, chia bnh và phm vi &rcic hithng cüa ngi.thi 
thamgiabáohiêmytê. 

JJiêu 2. Phtwng thll'c thanh toán 

Hai ben thng nht các phuong thüc thanh toán và th hin ciii th v d,i 
tuçxng, pham vi (ghi rO phucing thirc thanh toán). 

Diu 3. Tim frng, thanh toán, quyt toán 

Hai ben thirc hin vic tam  üng, thanh 9uyt toán chi phi khám bnh, 
chita bnh theo Diêu 32 cüa Lust bào hiêm y tê và các vAn bàn lien quan theo 
quy djnh cüa pháp Iut. 

Diu 4. Quyn và trách nhim ella ben A 

1. Quyn cüabên A 

a) Thirc hin dung theo Diêu 40 dlla Lut bâo him y t& 

b) Yêu cu ben B bâo dam thirc hin ni dung quy djnh tai  khoãn 2 Diu 1 
Hop dông nay. 

c) Yêu cu ben B cung c.p tài 1iu d phic vçi cong tác giám djnh, bao 
gôm: ho so bnh an, tài lieu lien quan ye khám bnh, cha bnh cho ngu&i 
bnh bâo hiêm y tê; dê an lien doanh, lien kêt thirc hin djch vu k5 thut y té, 
hop dOng lam vic gitia ccx sx khám bnh, chtta bnh và ngithi hành nghê (nêu 
có); Quyêt djnh cüa ccx quan có thãm quyên ye thrc hin Dê an hoäc hop 
dông chuyên giao k thut, ho trçi y tê cho tuyên dithi; danh muc djch vu k5 
thut; danh mi1c và giá thuôc, hóa chat, vt tu y t sCr ding tai  ccx sã kháni 
bênh, chtia bnh. 

d) Ti'r chéi thanh toán chi phi khám bnh, chtia bnh bâo him y t khOng 
dung quy djnh hoc khOng dung vOi ni dung hop dông nay. 



12 

2. Trách nhim cüa ben A: 

a) Thirc hin ding theo quy dnh ti khoán 5 Diu 41 cüa Lut báo him 
y te và các Diêu 19, 20, và 21 Nghj djnh so ...I2O18/ND-CP; 

b) Thirc hin t?m  ng cho ben B theo quy djnh; trueing hçip hai ben chixa 
thông nhât ye ket qua giám djnh, ben A van thrc hin t?m  1'rng cho ben B theo 
quy djnh và thrc hin các quy djnh ti Diêu 32 cüa Lust bão hiêm y te; 

c) Không yêu c.0 ben B kim tra 'a thông tin trên the bâo him y t di 
vói nhUng nguñ bnh bão hiêm y tê dã ducic quyêt toán chi phi khám bnh, 
chCia bnh qua näm tài chInh; 

d) Không xut toán hoc thu hi chi phi ben B dã si'r ding cho ngu1i 
bnh và dã di.ric cci so khám bnh, chia bnh hoàn thin thu tiic thanh toán 
dôi vOi truOng hçip thông tin trên the bâo him y tê sai do lôi cUa Ca quan bâo 
hiOm xa hôi; 

d) Tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut v khám bnh, cha bnh trong 
thrc hin cong tác giám djnh; 

e) Chju trách nhim trithc pháp 1ut v các hành vi vi phm cüa ben A 
trong thrc hin bâo hiêm y tO; 

g) Cung c.p cho ben B danh sách nguOi däng k khám bnh, chü'a bnh 
bâo hiOm ytO ban cIâu bang bàn giây hoc bàn din tü theo Mâu so 8 Phi liic ban 
hành kern theo Ngh djnh so /201 8/NF)-CP. 

Diu 5. Quyn và Trách nhim cüa ben B 

1. Quyn cüa ben B: 

a) Thrc hin theo quy djnh tai  Di&u 42 cüa Lu.t báo him y t; 

b) YOu cu ben A cung cp danh sách nguOi dang k khám bnh, chtta 
bnh bão hiOm y tO ban dâu bang bàn giây ho.c bàn din th theo Mu s 8 
Phi liic ban hành kern theo Nghj djnh so /2018/ND-CP. 

2. Trách nhim cüa ben B: 

a) Thirc hin theo quy djnh tai  Diu 43 cüa Lu.t bâo him y 

b) Chi djnh sO ding thuc, hóa cht, vt tix y t& dch vi y tê phái dam 
bâo hqp 1, an toàn, hiu qua; tránh lang phI, khOng lam  diving; 

c) Cung c.p cho ben A các tài 1iu d thrc hin cong tác giám djnh, bao 
gôm: ho so bnh an, tài 1iu lien quan ye khám bnh, chüa bnh cho nguOi 
bnh bão hiOm y tê; dO an lien doanh, liOn kOt thixc hin djch vi k' thut y 
hgp dônglàm vic gifla Ca sO khám bnh, chüa bnh và nguOi hành ngh (nu 
c6); QuyOt dnh cia c quan có th&rn quyOn vO thrc hin Dê an hoc hçip 
dông chuyOn giao k5 thut, hO trçi y tO cho tuyên dithi; danh mic djch vii k 
thut; danh mic và giá thuOc, hóa chat, 4t tu y tO sO dçing tai  ca sO khám 
bnh, chüa bnh; 
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d) Tru&ng hcip có thay dôi nhãn sir trong thxc hin cong vic thuc hgp 
dng phài thông báo cho ben A bit d b sung ph hic hgp dOng; 

d) Chju trách nhim truâc pháp 1ut v các hành vi vi phm cüa ben B 
trong thrc hin bão hiêm y t. 

Diu 6. Thôi hn thiyc hin hçrp dng 

Ti'r ngày ... tháng ... nãm ... dn ht ngày 31 tháng 12 näm 

(Hai ben kj Hçip d3ng m5t nám hoc dài hn và gia hgn ty dç5ng hoçic bd 
sung trong Phy lyc Hcrp dong.) 

Diu 7. Trách nhim do vi phm hçrp dIng 

Tranh chp ye báo hiêm y t ducic thirc hin theo Diu 48 cüa Lu.t bâo 
himytê. 

1. Nu có bt k' tranh ch.p nào lien quan dn vic thirc hin hçip dng, 
hai ben sê cüng nhau bàn bc và giãi quyêt trên tinh than hçp tác, tr thoà 
thun, hoà giâi. 

2. Tru&ng hcp không thng th.t dugc thI thrc hin theo quy dlnh tai 
khoàn 3 Diu 22 Nghj djnh so .......I2O18INfJ-CP. 

3. Nu tranh ch.p không th giài quyt duqc thI mt trong hai ben có 
quyên khii kin tai  Tôa an theo quy djnh tai  Diêu 48 cUa Lut bão hiêm y tê. 
Quyt djnh cUa Tôa an là quyét djnh cuôi cüng dé hai ben thirc hin. 

4. Trong thi gian tranh chip, hai ben vn phài bão dam không lam gián 
doan viêc khám bnh, chra bnh cüa ngu1i tham gia báo hiêm y t. 

5. Tnr?yng hçip có thay di ho.c chm drt hçp dng thirc hin theo quy 
djnh t.i diem e khoãn 2 Diêu 25 cüa Lut bão hiêm y tê, Diêu 22 và 23 Ngh 
djnh so ......./2018/ND-CP. 

Dieu 8. Cam ket chung 

1. Hai ben cam kt thrc hin dung các diu khoãn thOa thun trong hqp 
dông và các quy c1nh cüa pháp 1u.t. 

2. Các thông báo và thöa thu.n duçic thrc hin b.ng van bàn gui qua bu'u 
din hoc thu din ti:r theo dja chi nêu trong Hqp dng nay. 

3. Hai ben thng nh.t ph& hçp trong vic l'rng dung cong ngh thông tin d 
to thun igi trong giám djnh và thanh quyêt toán chi phi khám bnh, chüa bnh 
báohiêmytê. 

4. Các ben không ducc cung c.p ho.c dua thông tin lam ânh hu&ng dn 
uy tin và quyên igi cüa các ben, ành hu&ng den chInh sách, pháp 1ut v bào 
hiémytê. 
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5. Khi thirc hin cong tác kim tra, ben A phâi thông báo cho ben B tnr&c 
ye thñ gian, ni dung kiêm tra. 

6. Các thóa thun khác (nu co) phâi dixçic hai ben ghi nhn thành các 
Phi 1ic cUa HçTp dông nay nhung không trái quy djnh cüa pháp 1ut. 

Hap dng nay duac lap thành 04 ban Co giá trj nhu nhau, mi ben giU 02 
ban. Hap dông có hiu hrc kê ti'r ngày hai ben k kêt và kêt thüc khi hai ben 
dA thrc hin xong nghTa vii và thanh toán cho ben B. 

DiI DIN BEN B DI DIN BEN A 
(Kj, ghi r6 h9 và ten, dóng du,,) ('Kj, ghi r6 hQ và ten, dóng da'u,.) 

Ghi chá: 
(1): so hcrp dông dtrçc dánh theo so thir tr hçip dông trong mt näm, bat dâu tu so 01 

vao ngày dâu nm và kêt thüc vào ngày 31 tháng 12 nm kêt thüc hçip dông. 
(2): ghi theo Quyet djnh thãnh Ip don vj hoc Quyet djnh phê duyt phm vi chuyên 

mon cUa don vi. 
(3): ghi theo Quyet djnh thãnh 1p don vj. 
(4), (5): ghi trong trung hqp hai ben cr di din cho Giárn dôc k' Hçip dông./. 
Thy theo diêu kin cüa Ca sâ khám bnh, chtta bnh, Co quan bào hiêm xà hi và co 

s khám bnh, chUa bnh thng nht bô sung ni dung trong hQp dông nhirng không trái 
quy djnh cüa pháp 1ut ye báo him y tê./. 
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R A Mau so 8 
BAO HIEM xA HQI VIT NAM 
BAO HIEM XA HOI tinh/huyn... 

DANH SAd NGUfl THAM GIA BAO HIEM Y TE BANG K1 
KHAM BNH, CJfffA BJNH BAN BAU TM (Ten ccr th khám chia bnh,) 

STT Ho và ten 
Tuôi Bia 

chi 
Ma the 

BHYT 
Ghi chil 

Nam Nfr 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Ngày tháng nám  
(K3, hQ và ten, dóng dáu) 

Ghi c/ia: Danh sách theo mu nay &rgc chuyn dn ccx sâ khám bnh, chta bnh 
bang file din tCr hoc ban có k ten dóng dâu cUa ccx quan BHXI-I. 
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