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Ngöôøi thuoäc hoä ngheøo; daân toäc thieåu soá ôû vuøng 

khoù khaên, vuøng ñaëc bieät khoù khaên, xaõ ñaûo, huyeän 

ñaûo; treû em döôùi 6 tuoåi.

SÔÛ Y TEÁÁ TÆNH ÑAÊK NOÂNG 
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THAM GIA THAM GIA THAM GIA 

BAÛO HIEÅM Y TEÁBAÛO HIEÅM Y TEÁ
Vì söùc khoûe baûn thaân vaø coäng ñoàng

Khi tham gia khaùm, chöõa beänh BHYT caàn 

xuaát trình theû BHYT coù aûnh. Tröôøng hôïp theû BHYT 

chöa coù aûnh thì caàn xuaát trình theû BHYT keøm theo 

moät loaïi giaáy tôø tuøy thaân khaùc coù aûnh (CMND).

Tröôøng hôïp caáp cöùu seõ ñöôïc chöõa beänh taïi 

baát kyø cô sôû khaùm beänh, chöõa beänh naøo gaàn nhaát 

vaø phaûi xuaát trình theû BHYT cuøng vôùi giaáy tôø quy 

ñònh tröôùc khi ra vieän.

Khi chuyeån tuyeán ñieàu trò, ngöôøi tham gia 

BHYT phaûi coù giaáy giôùi thieäu hoaëc giaáy chuyeån 

vieän coù giaù trò trong thôøi gian 10 ngaøy vaø giaáy giôùi 

thieäu chæ söû duïng moät laàn.

Tröôøng hôïp khaùm laïi theo yeâu caàu, ngöôøi 

tham gia BHYT phaûi coù giaáy heïn khaùm laïi cuûa cô 

sôû khaùm beänh, chöõa beänh tröôùc ñoù, giaáy heïn coù 

giaù trò trong thôøi gian 10 ngaøy, keå töø ngaøy heïn taùi 

khaùm vaø chæ söû duïng moät laàn.

Ngöôøi beänh thanh toaùn chi phí khaùm chöõa 

beänh cho cô sôû khaùm chöõa beänh ngoaøi phaàn chi 

phí do quyõ BHXH chi traû.

Nhoùm ñöôïc caáp theû mieãn phí:

- Hoïc sinh, sinh vieân ñoùng phí mua BHYT baèng 

4,5% möùc löông cô sôû. (Ngaân saùch nhaø nöôùc hoã 

trôï 30% möùc ñoùng, ñoái töôïng ñoùng 70% coøn laïi)

- Ngöôøi caän ngheøo ñoùng phí mua theû BHYT ñöôïc 

ngaân saùch nhaø nöôùc hoã trôï moät phaàn (tuøy theo ñoái 

töôïng).

- Caùn boä, coâng chöùc, vieân chöùc ngöôøi lao ñoäng 

theo hôïp ñoàng seõ do ngöôøi söû duïng lao ñoäng hoã 

trôï mua theû.

Nhoùm ñöôïc hoã trôï moät phaàn:

Ngoaøi caùc ñoái töôïng treân, ngöôøi tham gia BHYT 

theo hoä gia ñình (neáu taát caû thaønh vieân tham gia 

BHYT), Ngöôøi thöù nhaát ñoùng baèng 4,5% möùc 

löông cô sôû hieän haønh; ngöôøi thöù hai, thöù ba; thöù 

tö  ñoùng laàn löôït baèng 70%, 60%, 50% möùc ñoùng 

cuûa ngöôøi thöù nhaát; töø ngöôøi thöù naêm trôû ñi ñoùng 

baèng 40% möùc ñoùng cuûa ngöôøi thöù nhaát.

Theo Ñieàu 22 luaät BHYT söûa ñoåi, ngöôøi tham gia 

BHYT theo hoä gia ñình khi khaùm chöõa beänh seõ 

ñöôïc höôûng 80% chi phí khaùm, chöõa beänh trong 

tröôøng hôïp khaùm, chöõa beänh ñuùng tuyeán. Neáu 

khaùm, chöõa beänh vöôït tuyeán chæ ñöôïc thanh toaùn 

40% chi phí ñieàu trò noäi truù taïi beänh vieän tuyeán 

Trung öông; 60% chi phí ñieàu trò taïi tuyeán tænh.

Nhoùm ñoùng toaøn boä:

Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất 

trình thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử trình thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử 

dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Đối dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Đối 

với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT 

còn giá trị sử dụng. Trường hợp trẻ em chưa còn giá trị sử dụng. Trường hợp trẻ em chưa 

được cấp thẻ thì cần xuất trình giấy chứng được cấp thẻ thì cần xuất trình giấy chứng 

sinh hoặc giấy khai sinh.sinh hoặc giấy khai sinh.

Khi đi khám bệnh, chữa bệnh phải xuất 

trình thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) còn giá trị sử 

dụng và giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ. Đối 

với trẻ em dưới 6 tuổi chỉ xuất trình thẻ BHYT 

còn giá trị sử dụng. Trường hợp trẻ em chưa 

được cấp thẻ thì cần xuất trình giấy chứng 

sinh hoặc giấy khai sinh.
TRUNG TAÂM TRUNG TAÂM 

KIEÅM SOAÙT BEÄNH TAÄTKIEÅM SOAÙT BEÄNH TAÄT

TRUNG TAÂM 

KIEÅM SOAÙT BEÄNH TAÄT



Traùch nhieäm cuûa ngöôøi daân khi tham gia BHYT.Traùch nhieäm cuûa ngöôøi daân khi tham gia BHYT.Traùch nhieäm cuûa ngöôøi daân khi tham gia BHYT.Giôùi thieäu veà Baûo hieåm y teáGiôùi thieäu veà Baûo hieåm y teáGiôùi thieäu veà Baûo hieåm y teá
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Quyeàn lôïi cuûa ngöôøi tham gia baûo hieåm y teáQuyeàn lôïi cuûa ngöôøi tham gia baûo hieåm y teáQuyeàn lôïi cuûa ngöôøi tham gia baûo hieåm y teá

Möùc höôûng cuûa ngöôøi tham gia BHYT:

BHYT chi traû:

- 100% chi phí khaùm chöõa beänh BHYT ñoái vôùi:

+ Baø meï Vieät Nam anh huøng, laõo thaønh caùch 

maïng, thöông beänh binh >81%.

+ Nhöõng ngöôøi coù coâng khaùc.

+ Löïc löôïng Coâng an nhaân daân

+ Treû em döôùi 6 tuoåi.

+ Chi phí cho moät laàn KCB thaáp hôn 15% möùc 

löông toái thieåu cuõng ñöôïc BHYT chi traû 100%.

BHYT chi traû:

- 95% chi phí khaùm chöõa beänh BHYT ñoái vôùi:

+ Höu trí, trôï caáp maát söùc.

+ Hoä ngheøo, daân toäc thieåu soá ôû vuøng khoù khaên, 

vuøng ñaëc bieät khoù khaên, xaõ ñaûo, huyeän ñaûo.

BHYT chi traû:

- 80% chi phí khaùm chöõa beänh BHYT ñoái vôùi caùc 

ñoái töôïng coøn laïi.
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Baûo hieåm y teá (BHYT) laø hình thöùc baûo 

hieåm ñöôïc aùp duïng trong lónh vöïc chaêm soùc söùc 

khoûe, khoâng vì muïc ñích lôïi nhuaän; do Nhaø nöôùc 

toå chöùc thöïc hieän vaø caùc ñoái töôïng coù traùch nhieäm 

tham gia theo quy ñònh cuûa luaät BHYT.

Möùc ñoùng BHYT ñöôïc xaùc ñònh theo töøng 

nhoùm ñoái töôïng. Ñoái vôùi ngöôøi lao ñoäng ñöôïc xaùc 

ñònh theo möùc thu nhaäp nhö: Tieàn löông, tieàn 

coâng, tieàn löông höu, tieàn trôï caáp hoaëc möùc löông 

toái thieåu...

Möùc höôûng BHYT ñöôïc tính theo nhoùm ñoái 

töôïng tham gia baûo hieåm vaø phaïm vi quyeàn lôïi 

cuûa ngöôøi tham gia BHYT.

Chi phí khaùm beänh, chöõa beänh BHYT do 

quyõ BHYT vaø ngöôøi tham gia BHYT cuøng chi traû.

Người có thẻ BHYT khi đi khám chữa 
bệnh được Quỹ BHYT trả toàn bộ hoặc 
một phần tiền khám, chữa bệnh; được cán 
bộ có chuyên môn y tế khám bệnh, chữa 
bệnh và được chuyển đến bệnh viện tuyến 
trên khi tình trạng bệnh vượt khả năng 
chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh 
đó.

1. Ñoùng phí ñeå tham gia BHYT

- Mua theû BHYT cho taát caû thaønh vieân trong hoä gia 

ñình ñeå ñöôïc giaûm möùc phí, mua theû baûo hieåm 

theo ñònh kyø 3 thaùng, 6 thaùng hoaëc 12 thaùng moät 

laàn.

- Neân mua theû tröôùc khi theû heát haïn ñeå duy trì 

quyeàn lôïi BHYT.

2. Baûo quaûn vaø söû duïng theû BHYT ñuùng caùch.

- Ngöôøi mua BHYT caàn kieåm tra teân, tuoåi ghi treân 

theû BHYT khi nhaän theû. Neáu thoâng tin khoâng ñuùng 

thì baùo ngay vôùi ñaïi lyù thu phí mua theû BHYT ñeå 

chænh söûa.

- Khoâng ñöôïc cho ngöôøi khaùc möôïn theû.

- Phaûi giöõ gìn theû khoûi bò raùch, hoûng, maát. Khi laøm 

raùch, hoûng hoaëc maát theû thì laøm ñôn ñeà nghò vôùi 

nôi ñoùng phí mua theû ñeå ñöôïc ñoåi hoaëc caáp laïi 

theû.
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