BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. CẦN THƠ
Số: 554/TB-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Cần Thơ, ngày 22 tháng 6 năm 2017

THÔNG BÁO
Về việc áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng
đối với hộ gia đình tham gia BHYT và chế độ khám chữa bệnh BHYT
Căn cứ Nghị định số 47/2017/NĐ-CP ngày 24/4/2017 của Chính phủ Quy
định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
Thông tư số 02/2017/TT-BNV ngày 12/5/2017 hướng dẫn thực hiện mức lương cơ
sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, đơn vị sự nghiệp
công lập của Đảng, Nhà nước, tổ chức Chính trị – xã hội và hội;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của
Liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế;
Thực hiện Công văn số 2039/BHXH-CSYT ngày 29/5/2017 của Bảo hiểm xã
hội Việt Nam về việc áp dụng mức lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP
trong thanh toán chi phí KCB BHYT; Công văn số 2159/BHXH-BT ngày
01/6/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc mức đóng vào Quỹ bảo hiểm
TNLĐ-BNN và thu BHXH, BHYT, BHTN, bảo hiểm TNLĐ-BNN theo mức
lương cơ sở mới.
Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Cần Thơ thông báo áp dụng mức lương
cơ sở 1.300.000 đồng/tháng và chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT kể từ ngày
01/07/2017, cụ thể như sau:
1. Đối với đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình:
1.1. Trường hợp tham gia BHYT trước ngày 01/07/2017: (Mức đóng
BHYT tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng).
Người tham gia BHYT theo hộ gia đình không phải đóng bổ sung phần
chênh lệch do điều chỉnh mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà người tham
gia BHYT theo hộ gia đình đã đóng BHYT.
Ví dụ: Gia đình ông Nguyễn Văn A có 06 thành viên trong sổ hộ khẩu,
trong đó có 01 thành viên là cán bộ hưu trí, 01 thành viên là công chức. Số người
tham gia BHYT theo hộ gia đình ông A là 04 người.
Trường hợp 04 người của gia đình ông A, tại tháng 6/2017 có nhu cầu đóng
BHYT một lần cho 12 tháng, số tiền đóng BHYT được xác định như sau:
- Người thứ nhất: 1.210.000 đồng x 4,5% x 12 tháng = 653.400 đồng.
- Người thứ hai:

653.400 đồng x 70% = 457.380 đồng.

- Người thứ ba:

653.400 đồng x 60% = 392.040 đồng.

- Người thứ tư:

653.400 đồng x 50% = 326.700 đồng.
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(Gia đình ông A không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh
mức lương cơ sở từ tháng 7/2017 đến hết giá trị sử dụng của thẻ BHYT).
1.2. Trường hợp tham gia BHYT từ ngày 01/07/2017: (Mức đóng BHYT
tính theo mức lương cơ sở 1.300.000 đồng).
Ví dụ: Trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn A như ví dụ nêu trên, đến
tháng 7/2017 có nhu cầu đóng BHYT một lần cho cả năm, số tiền đóng BHYT
được xác định như sau:
- Người thứ nhất: 1.300.000 đồng x 4,5% x 12 tháng = 702.000 đồng.
- Người thứ hai: 702.000 đồng x 70% = 491.400 đồng.
- Người thứ ba:

702.000 đồng x 60% = 421.200 đồng.

- Người thứ tư:

702.000 đồng x 50% = 351.000 đồng.

2. Đối với đối tượng tham gia BHXH tự nguyện:
Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn cao nhất
bằng 26.000.000 đồng/tháng (20 lần mức lương cơ sở) tại thời điểm đóng.
II. Thực hiện thanh toán chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT từ ngày
01/7/2017:
1. Người có thẻ BHYT đi khám, chữa bệnh đúng quy định, có tổng chi phí
một lần khám, chữa bệnh thấp hơn 15% mức lương cơ sở tương đương với
195.000 đồng không phải thực hiện cùng chi trả.
2. Mức cùng chi trả tối đa cho một lần sử dụng dịch vụ cao, chi phí lớn của
một số đối tượng theo quy định là 45 tháng lương cơ sở tương đương với
58.500.000 đồng.
3. Mức cùng chi trả chi phí khám, chữa bệnh trong năm lớn hơn 06 tháng
lương cơ sở là 7.800.000 đồng.
Trường hợp người tham gia BHYT vào viện trước ngày 01/7/2017 nhưng ra
viện từ ngày 01/7/2017 vẫn được áp dụng theo mức quy định nêu trên (nội trú).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, rất mong các đơn vị phản ánh
về Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ (Phòng Quản lý thu, Phòng Giám định
BHYT) để hướng dẫn thực hiện./.
Nơi nhận:
- Bưu điện TP. Cần Thơ (phối hợp);
- Ban Giám đốc (báo cáo);
- Các cơ sở KCB BHYT;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các quận, huyện (thực hiện và gửi các Đại
lý thu theo phân cấp);
- Website BHXH TPCT;
- Lưu: VT, QLT.
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