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THÔNG BÁO
Về việc áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng đối với đối tượng do
ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng 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 áp dụng mức
lương cơ sở theo Nghị định số 47/2017/NĐ-CP trong thanh toán chi phí khám
chữa bệnh 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 thành phố Cần Thơ thông báo áp dụng mức lương cơ sở
1.300.000 đồng/tháng đối với đối tượng do ngân sách Nhà nước hỗ trợ đóng bảo
hiểm y tế (BHYT) và chế độ khám bệnh, chữa bệnh BHYT kể từ ngày
01/7/2017, cụ thể như sau:
1. Áp dụng mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng đối với đối tượng do
ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT
- Đối với nhóm đối tượng quy định tại Khoản 3 Điều 1 và đối tượng
người thuộc hộ gia đình cận nghèo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều 1 Thông
tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Liên
Bộ Y tế - Tài chính được ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT.
- Số tiền ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ 100% mức đóng được xác định
theo mức đóng BHYT và mức lương cơ sở tương ứng với thời hạn sử dụng ghi
trên thẻ BHYT. Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức
lương cơ sở thì số tiền ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ được điều chỉnh kể từ
ngày áp dụng mức đóng BHYT mới, mức lương cơ sở mới.
Theo đó, từ ngày 01/7/2017, mức đóng BHYT tính theo mức lương cơ sở
1.300.000 đồng/tháng. Trường hợp được cấp thẻ BHYT trước ngày 01/7/2017
thì từ ngày 01/7/2017 cơ quan BHXH điều chỉnh mức đóng BHYT theo mức
lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A là đối tượng có công cách mạng, đã được cấp
thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017. Từ ngày
01/7/2017 mức lương cơ sở tăng 1.300.000 đồng/tháng. Do đó, ngân sách Nhà
nước phải đóng BHYT năm 2017 (12 tháng) cho ông A với số tiền là 677.700
đồng, cụ thể như sau:
- Từ ngày 01/01/2017 đến 30/6/2017: 6 tháng
1.210.000 đồng x 6 tháng x 4,5% = 326.700 đồng
- Từ ngày 01/7/2017 đến 31/12/2017: 6 tháng
1.300.000 đồng x 6 tháng x 4,5% = 351.000 đồng
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 khó khăn 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:
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- Lưu: VT, QLT.
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