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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  2183/HD-SYT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày  13  tháng 7 năm 2021 

 

 HƯỚNG DẪN 

Thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND 

tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm y tế  

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025 

  

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; 

Căn cứ Luật cư trú số 68/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 

13/11/2020; 

Căn cứ Nghị định số 146/1018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính Phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo 

hiểm y tế. 

Căn cứ Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND 

tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 26/02/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND 

tỉnh quy định chính sách hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 2025; 

Căn cứ các Văn bản của Bảo hiểm xã hội Việt Nam: Quyết định số 

595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2020 ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; 

uản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; Quyết định số 505/QĐ-BHXH 

ngày 27/3/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH. 

Sở Y tế Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi áp dụng 

Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng kinh 

phí thường xuyên từ ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách hỗ trợ kinh 

phí mua thẻ BHYT trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

2. Đối tượng áp dụng 

Người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc, gồm: 

a) Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa tham gia Bảo hiểm y tế 

theo các nhóm đối tượng khác. 

b) Người thứ nhất tham gia Bảo hiểm y tế theo hình thức hộ gia đình. 
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c) Học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc. 

d) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo mỗi 

thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.  

3. Xác định kinh phí mua thẻ BHYT và mức hỗ trợ 

3.1. Xác định kinh phí mua thẻ BHYT 

- Kinh phí mua 01 thẻ BHYT là số tiền mà phải đóng theo quy định của 

Luật BHYT tại thời điểm người tham gia đóng BHYT theo quy định tại điểm đ, 

e Khoản 1 Điều 7 Nghị định số 146/1018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 

của Chính Phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều 

của Luật bảo hiểm y tế. Mức đóng hiện nay bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện 

hành (mức lương cơ sở hiện hành là 1.490.000 đồng). Cụ thể:  

Kinh phí mua 01 thẻ BHYT hàng tháng theo quy định của Luật (chưa hỗ 

trợ hoặc giảm trừ) bằng 4,5%x 1.490.000 đồng  = 67.050 đồng/tháng  

Kinh phí mua 01 thẻ BHYT cho 12 tháng theo quy định của Luật (chưa hỗ 

trợ hoặc giảm trừ) = 4.5%x 1.490.000 đồng x 12 tháng  = 804.600 

đồng/thẻ/năm.  

- Kinh phí mua 01 thẻ BHYT xác định để tính hỗ trợ Ngân sách tỉnh là số 

tiền người tham gia BHYT phải đóng theo quy định của Luật BHYT (chưa tính 

hỗ trợ hoặc giảm trừ) theo từng nhóm đối tượng. Đối với các đối tượng được 

điều chỉnh tại Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND bằng 4,5% nhân (x) mức lương 

cơ sở tại thời điểm người tham gia đóng bảo hiểm y tế nhân (x) số tháng tham gia 

BHYT (03 tháng, 06 tháng hoặc 12 tháng). 

 Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn T, 55 tuổi có hộ khẩu thường trú tại xã Đồng 

Văn, huyện Yên Lạc là người thứ nhất trong hộ gia đình. Ngày 01/3/2021, ông T 

tham gia BHYT với phương thức đóng là 6 tháng. Ông T được Ngân sách tỉnh 

hỗ trợ như sau: 

- Kinh phí mua 01 thẻ BHYT cho 6 tháng là: 4,5% x 1.490.000đ x 6 tháng 

= 402.300 đ/1 thẻ/6 tháng. 

Ông T được hỗ trợ là: 20% x 402.300 đồng = 80.460 đồng.  

Ông T chỉ phải đóng là: 402.300 đồng – 80.460 đồng = 321.840 đ/thẻ/6 tháng. 

 Ví dụ 2: Bà Lê Thị V, 77 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại phường Trưng Trắc, 

thành phố Phúc Yên. Ngày 01/01/2021, bà V đóng tiền tham gia BHYT, thời gian 

tham gia 01 năm từ 01/01/2021 đến 31/12/2021. Bà V được hỗ trợ như sau:  

- Kinh phí mua 01 thẻ BHYT (tham gia 12 tháng) : 4,5% x 1.490.000đ x 

12 tháng = 804.600 đ/1 thẻ.  

Bà V được hỗ trợ là: 50% x 804.600 đồng = 402.300 đ/thẻ/1 năm. 

Bà V chỉ phải đóng là: 804.600đ/thẻ/1 năm - 402.300 đ/thẻ/1 năm = 402.300 

đ/thẻ/1 năm. 

3.2. Mức hỗ trợ 

- Mức hỗ trợ cho từng đối tượng cụ thể thực hiện theo Khoản 2, Điều 1, 

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh.  
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 - Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở; 

người tham gia và ngân sách tỉnh không phải đóng bổ sung hoặc không được 

hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối 

với thời gian còn lại mà người tham gia đã đóng BHYT. 

- Tại thời điểm đóng tiền tham gia BHYT, người tham gia thuộc đối tượng 

nào thì được hỗ trợ theo đối tượng đó và không bị điều chỉnh mức hỗ trợ do thay 

đổi đối tượng sau thời điểm đóng tiền tham gia BHYT. 

Ví dụ 3:  Ông Nguyễn Văn Y, sinh ngày 1/6/1951, đến ngày 01/6/2021 ông 

Y đủ 70 tuổi. Ngày 01/3/2021, ông Y đóng tiền tham gia BHYT với thời gian 12 

tháng từ 1/3/2021 đến 28/02/2022 và đã được Ngân sách tỉnh hỗ trợ bằng 30% 

kinh phí mua 01 thẻ BHYT cho đối tượng từ 60 đến dưới 70 tuổi; ông Y không 

được điều chỉnh mức hỗ trợ 50% cho đối tượng từ 70 đến dưới 80 tuổi cho thời 

gian từ 01/6/2021 đến đến 28/02/2022. 

4. Xác định mức hỗ trợ đối với từng đối tượng  

Mức hỗ trợ cho từng đối tượng cụ thể thực hiện theo Khoản 2, Điều 1, 

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh. Ngoài kinh 

phí hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Luật BHYT, Ngân sách tỉnh hỗ 

trợ thêm như sau: 

 4.1. Người từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi: Được tỉnh hỗ trợ 30% kinh 

phí khi cá nhân tham gia mua 01 thẻ BHYT. 

Ví dụ 1: Ông Nguyễn Văn A sinh ngày 01/01/1961, đến ngày 01/01/2021 

đủ 60 tuổi, khi ông A mua thẻ BHYT thì được hỗ trợ  30% giá trị 01 thẻ BHYT 

theo cách tính:  

Giá trị một thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT bằng 4,5% mức 

lương cơ sở là: 4,5% x 1.490.000đ x 12 tháng = 804.600 đ/1 thẻ/1 năm. 

Ông A được hỗ trợ là: 30% x 804.600 đ/1 thẻ BHYT/1năm = 241.380 đ/thẻ/1 năm.  

Vậy Ông A chỉ phải đóng là: 804.600 đ/thẻ/1 năm - 241.380 đ/thẻ/1 năm = 

563.220 đ/thẻ/1 năm. 

 4.2. Người từ đủ 70 tuổi đến dưới 80 tuổi: Được tỉnh hỗ trợ 50% kinh 

phí khi cá nhân tham gia mua 01 thẻ BHYT. 

Ví dụ 2: Bà Trần Thị B sinh ngày 01/01/1951, đến ngày 01/01/2021 đủ 70 

tuổi, khi ông B mua thẻ BHYT thì được hỗ trợ  50% giá trị 01 thẻ BHYT theo 

cách tính: 

Giá trị một thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT bằng 4,5% mức 

lương cơ sở là: 4,5% x 1.490.000đ x 12 tháng = 804.600 đ/1 thẻ/1 năm.  

Bà B được hỗ trợ là: 50% x 804.600đ/1 thẻ BHYT/1năm = 402.300 đ/thẻ/1 năm. 

Vậy Bà B chỉ phải đóng là: 804.600đ/thẻ/1 năm - 402.300 đ/thẻ/1 năm = 

402.300 đ/thẻ/1 năm. 
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 4.3. Người thứ nhất trong hộ gia đình tham gia BHYT: Được tỉnh hỗ 

trợ 20% kinh phí khi cá nhân tham gia mua 01 thẻ BHYT. 

- Hộ gia đình tham gia BHYT (sau đây gọi chung là hộ gia đình) bao gồm 

toàn bộ người có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú (theo quy định của Luật 

BHYT số 25/2008/QH12 và Luật số 46/2014/QH13). 

- Theo Luật cư trú số 68/2020/QH14 (đã sửa đổi, bổ sung khoản 7 Điều 2 

Luật BHYT): Hộ gia đình tham gia BHYT (gọi chung là hộ gia đình) là những 

người cùng đăng ký thường trú hoặc cùng đăng ký tạm trú tại một chỗ ở hợp 

pháp theo quy định của pháp luật về cư trú.  

- Người thứ nhất trong hộ gia đình tham gia BHYT là người đầu tiên trong 

hộ gia đình (xác định theo thứ tự trong sổ hộ khẩu hoặc đăng ký thường trú hoặc 

tạm trú), trừ những người có thẻ BHYT thuộc các nhóm khác theo quy định của 

Luật BHYT. 

Ví dụ 3: Gia đình ông Phạm Văn C gồm 4 người có tên trong Hộ gia đình, 

trong đó người đầu tiên trong Hộ gia đình là người được hưởng lương hưu, 

người thứ hai là công chức (2 đối tượng này được nhà nước đóng và hỗ trợ đóng 

BHYT theo quy định). Số người tham gia BHYT theo hộ gia đình ông C còn lại 

là 2 người. Ông C là người thứ ba trong hộ gia đình và được được xác định là 

người thứ nhất tham gia theo hình thức hộ gia đình và được ngân sách tỉnh hỗ 

trợ 20% kinh phí mua 01 thẻ BHYT, cách tính như sau:  

Giá trị một thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT bằng 4,5% mức 

lương cơ sở là: 4,5% x 1.490.000đ x 12 tháng = 804.600 đ/1 thẻ/1 năm. 

Người thứ nhất được hỗ trợ là: 20% x 804.600 đ/1 thẻ BHYT/1 năm = 

160.920 đ/thẻ/1 năm.  

Vậy người thứ nhất phải đóng: 804.600 đ/1 thẻ BHYT/1 năm - 160.920 

đ/1 thẻ BHYT/1 năm = 643.680 đ/1 thẻ BHYT/1 năm. 

- Trường hợp người thứ nhất trong hộ gia đình tham gia BHYT theo hình 

thức hộ gia đình, đồng thời là người cao tuổi thì chỉ được hỗ trợ một mức cao 

hơn là mức hỗ trợ của người cao tuổi, không được hưởng mức hỗ trợ của người 

thứ nhất trong hộ gia đình. 

Ví dụ 4: Người thứ nhất trong gia đình ông C nêu trên, đồng thời là người 

cao tuổi (65 tuổi) thì người này chỉ được hưởng một mức hỗ trợ của người cao 

tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 70 tuổi là 30% kinh phí mua 01 thẻ BHYT, tức là 

được tỉnh hỗ trợ 241.380 đ, phải đóng 563.220 đ; từ người thứ hai trở đi được hỗ 

trợ theo quy định của Luật BHYT. 

Ví dụ 5: Người thứ nhất trong gia đình ông C nêu trên là người cao tuổi 

(75 tuổi) thì người này chỉ được hưởng 01 mức hỗ trợ của người cao tuổi từ đủ 

70 tuổi đến dưới 80 tuổi là 50% kinh phí mua 01 thẻ BHYT, tức là được tỉnh hỗ 

trợ 402.300đ, phải đóng 402.300đ; từ người thứ hai trở đi được hỗ trợ theo quy 

định của Luật BHYT. 

- Trường hợp từ người thứ hai trở đi trong hộ gia đình tham gia BHYT là 

người cao tuổi thì ngoài mức giảm trừ theo quy định của Luật BHYT, còn được 

hỗ trợ theo quy định của tỉnh. 
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Nếu % giảm trừ theo quy định của Luật + % hỗ trợ theo Ngân sách tỉnh 

không được vượt quá 100%. Trường hợp % giảm trừ theo quy định của Luật + 

% hỗ trợ theo Ngân sách tỉnh bằng 100% hoặc vượt quá thì người tham gia 

BHYT không phải đóng tiền tham gia BHYT. 

Ví dụ 6: Bà Nguyễn Thị D là người thứ hai trong hộ gia đình; đồng thời bà 

D là người cao tuổi (68 tuổi) thì bà D ngoài được hưởng mức giảm trừ mức 

đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT (đóng bằng 70% mức đóng của 

người thứ nhất tức được hỗ trợ 30%) còn được hưởng hỗ trợ 30% kinh phí mua 

thẻ BHYT (mức hỗ trợ đối với người từ đủ 60 tuổi đến 70 tuổi) theo quy định 

của tỉnh, cách tính như sau: 

Bà D (hưởng mức hỗ trơ người thứ hai trong hộ gia đình):  Được hỗ trợ 

30% kinh phí mua thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT là: 30% x 

804.600đ/1thẻ BHYT/1năm = 241.380 đ/1 thẻ BHYT/1 năm. 

Đồng thời, Bà D  (là người cao tuổi từ 60-70 tuổi), được hỗ trợ 30% kinh 

phí mua thẻ BHYT theo quy định của tỉnh là: 30% x 804.600đ/1thẻ BHYT/1 

năm = 241.380 đ/1 thẻ BHYT/1 năm. 

Như vậy, số tiền bà D được giảm trừ và hỗ trợ là: 241.380 đ/1 thẻ 

BHYT/1 năm + 241.380 đ/1 thẻ BHYT/1 năm = 482.760 đ/1 thẻ BHYT/1 năm. 

Số tiền bà D còn phải đóng là: 804.600đ/1 thẻ BHYT/1 năm – 482.760 đ/1 thẻ 

BHYT/1 năm = 321.840 đ/1 thẻ BHYT/1 năm. 

Ví dụ 7: Bà Nguyễn Thị Y là người thứ năm trong hộ gia đình; đồng thời 

bà Y là người cao tuổi (75 tuổi) thì bà Y ngoài được hưởng mức giảm trừ mức 

đóng BHYT theo quy định của Luật BHYT (đóng bằng 40% mức đóng của 

người thứ nhất tức là được hỗ trợ 60% mức đóng BHYT) còn được hưởng hỗ trợ 

50% kinh phí mua thẻ BHYT (mức hỗ trợ đối với người từ đủ 70 tuổi đến 80 

tuổi) theo quy định của tỉnh, cách tính như sau: 

Bà Y (hưởng mức hỗ trợ là người thứ năm trong hộ gia đình):  Được hỗ 

trợ 60% kinh phí mua thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT là: 60% x 

804.600đ/1thẻ BHYT/1năm = 482.760 đ/1 thẻ BHYT/1 năm. 

Theo chính sách hỗ trợ của tỉnh, Bà Y (là người cao tuổi từ 70-80 tuổi) 

được hỗ trợ 50% kinh phí mua thẻ BHYT là: 50% x 804.600đ/1thẻ BHYT/1 

năm = 402.300 đ/1 thẻ BHYT/1 năm. 

Số tiền bà Y được hỗ trợ là: 482.760 đ/1 thẻ BHYT/1 năm + 402.300 đ/1 

thẻ BHYT/1 năm = 885.060 đ/1 thẻ BHYT/1 năm. Số tiền bà Y được hỗ trợ đã 

vượt mệnh giá 01 thẻ BHYT (804.600 đ/1 thẻ/1 năm). Như vậy bà Y được hỗ 

trợ toàn bộ kinh phí mua thẻ BHYT (Luật BHYT hỗ trợ 60% kinh phí, tỉnh hỗ 

trợ 40% phần chi phí còn lại thay vì 50%), số tiền bà Y phải đóng là 0 đồng. 

 4.4. Học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc: Được tỉnh hỗ trợ 20% kinh phí 

mua 01 thẻ BHYT, ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Luật BHYT. 

 Ví dụ 8: Em Nguyễn Văn E, học sinh lớp 6, Trường Tiểu học Liên Minh, 

có hộ khẩu thường trú tại phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh 

Phúc. Khi học sinh E tham gia BHYT được hỗ trợ kinh phí như sau: 
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- Được hỗ trợ 30% mức đóng theo quy định của Luật BHYT: 30% x 

804.600 đ/1 thẻ BHYT/1 năm = 241.380 đ/thẻ/1 năm.  

- Được Ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng: 20% x 804.600 đ/1 thẻ 

BHYT/1 năm = 160.920 đ/thẻ/1 năm.  

- Tổng số tiền học sinh E được hỗ trợ là: 241.380 đ/thẻ/1 năm + 160.920 

đ/thẻ/1 năm = 402.300 đ/thẻ/1 năm. 

 - Số tiền học sinh E còn phải đóng là: 402.300 đ/thẻ/1 năm. 

 Ví dụ 9: Sinh viên Lê Thị G, có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc, đang là 

sinh viên năm thứ 2 của Trường Học viện Tài chính (Hà Nội). Sinh viên G khi 

tham gia BHYT chỉ được hỗ trợ 30% mức đóng theo quy định của Luật BHYT, 

không được hỗ trợ từ Ngân sách tỉnh (do không học tại các cơ sở giáo dục hoặc 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc). Sinh viên G được hỗ 

trợ kinh phí như sau: 

- Chỉ được hỗ trợ 30% mức đóng theo quy định của Luật BHYT: 30% x 

804.600 đ/1 thẻ BHYT/1 năm = 241.380 đ/thẻ/1 năm.  

 - Số tiền sinh viên G còn phải đóng là: 804.600 đ/1 thẻ BHYT/1 năm - 

241.380 đ/thẻ/1 năm = 563.220 đ/thẻ/1 năm. 

 Ví dụ 10: Sinh viên Nguyễn Thị H, có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc, 

đang là sinh viên năm thứ 3 của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2, Sinh viên H 

khi tham gia BHYT, ngoài được hỗ trợ 30% mức đóng theo quy định của Luật 

BHYT, còn được hỗ trợ từ Ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng (do học tại các 

cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc). Như vậy Sinh viên H được hỗ trợ 

kinh phí như sau: 

- Được hỗ trợ 30% mức đóng theo quy định của Luật BHYT: 30% x 

804.600 đ/1 thẻ BHYT/1 năm = 241.380 đ/thẻ/1 năm.  

- Được Ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% mức đóng: 20% x 804.600 đ/1 thẻ 

BHYT/1 năm = 160.920 đ/thẻ/1 năm.  

- Tổng số tiền sinh viên H được hỗ trợ là: 241.380 đ/thẻ/1 năm + 160.920 

đ/thẻ/1 năm = 402.300 đ/thẻ/1 năm. 

 - Số tiền sinh viên H còn phải đóng là: 402.300 đ/thẻ/1 năm. 

 Ví dụ 11: Sinh viên Bùi Văn L, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh khác 

(không phải tỉnh Vĩnh Phúc), đang là sinh viên năm thứ 2 của Trường Đại học 

Công nghệ giao thông Vĩnh Phúc. Sinh viên L khi tham gia BHYT chỉ được hỗ 

trợ 30% mức đóng theo quy định của Luật BHYT, không được hỗ trợ từ Ngân 

sách tỉnh (do không phải là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc). 

Sinh viên L được hỗ trợ kinh phí như sau: 

- Chỉ được hỗ trợ 30% mức đóng theo quy định của Luật BHYT: 30% x 

804.600 đ/1 thẻ BHYT/1 năm = 241.380 đ/thẻ/1 năm.  

 - Số tiền sinh viên L còn phải đóng là: 804.600 đ/1 thẻ BHYT/1 năm - 

241.380 đ/thẻ/1 năm = 563.220 đ/thẻ/1 năm. 
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 4.5. Người thuộc hộ cận nghèo theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg 

ngày 19/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ; từ năm 2022 trở đi thực hiện 

theo quy định của Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính 

phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025: Được tỉnh hỗ trợ 

30% kinh phí khi cá nhân tham gia mua 01 thẻ BHYT.  

 Ví dụ 12: Anh Lê Văn K, có hộ khẩu thường trú tại Vĩnh Phúc, là người 

thuộc hộ gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo theo mỗi thời kỳ do 

Thủ tướng Chính phủ quy định. Anh K được hỗ trợ như sau: 

- Được hỗ trợ 70% mức đóng theo quy định của Luật BHYT: 70% x 

804.600 đ/1 thẻ BHYT/1 năm = 563.220 đ/thẻ/1 năm.  

- Được Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% mức đóng: 30% x 804.600 đ/1 thẻ 

BHYT/1 năm = 241.380 đ/thẻ/1 năm.  

 Như vậy, anh K được hỗ trợ 100% kinh phí tham gia BHYT  (TW hỗ trợ 

70%; Tỉnh hỗ trợ 30%). 

 4.6. Đối với các trường hợp thuộc đối tượng được Ngân sách tỉnh hỗ 

trợ đóng BHYT nhưng chưa được giảm trừ mức hỗ trợ (giai đoạn chuyển 

tiếp giữa Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND và Nghị quyết số 17/2020/NQ-

HĐND) 

Đối với các trường hợp người tham gia BHYT thuộc đối tượng được 

Ngân sách tỉnh hỗ trợ mức đóng BHYT đã đóng tiền tham gia BHYT trong năm 

2020 mà có thời gian tham gia BHYT trong năm 2020 và năm 2021 hoặc tham 

gia BHYT từ ngày 01/01/2021 đến nay nhưng chưa được giảm trừ mức hỗ trợ: 

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021, các trường hợp này được 

cơ quan BHXH hoàn trả số tiền được Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo thời gian đóng 

BHYT và mức hỗ trợ của tỉnh (sau khi cơ quan tài chính quyết toán kinh phí). 

Ví dụ 13: Ông Nguyễn Văn H, 75 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại thị trấn 

Lập Thạch, huyện Lập Thạch. Ngày 15/6/2020, ông H đóng tiền tham gia BHYT 

12 tháng (nối hạn) từ ngày 01/7/2020 đến ngày 30/6/2021. Ông H được hỗ trợ 

như sau:  

- Giá trị một thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT bằng 4,5% mức 

lương cơ sở là: 4,5% x 1.490.000đ x 12 tháng = 804.600 đ/1 thẻ/1 năm. 

- Ông H được hỗ trợ theo Nghị quyết số 163/2015/NQ-HĐND cho thời 

gian tham gia từ ngày 01/7/2020 đến ngày 31/12/2020 (6 tháng) là: 50% x 

804.600đ/1 thẻ BHYT/1 năm*6 tháng/12 = 201.150 đồng.  

 - Thời gian tham gia từ 1/01/2021 đến 30/6/2021 ông H được hỗ trợ theo 

Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND cho thời gian tham gia BHYT từ ngày 

01/01/2021 đến đến ngày 30/6/2021 (6 tháng) là: 50% x 804.600đ/1 thẻ 

BHYT/1năm*6 tháng/12 = 201.150 đồng.  

- Nếu ông H chưa được giảm trừ mức hỗ trợ theo Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND cho thời gian tham gia BHYT từ ngày 01/01/2021 đến đến 

ngày 30/6/2021 (do ông H đã đóng đủ toàn bộ số tiền này từ năm 2020)  thì Cơ 

quan BHXH hoàn trả lại cho ông H số tiền được Ngân sách tỉnh hỗ trợ là: 

201.150 đồng.  
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Ví dụ 14: Ông Nguyễn Văn M, 50 tuổi, có hộ khẩu thường trú tại xã Kim 

Long, huyện Tam Dương. Ngày 06/1/2020,  ông M đóng tiền tham gia BHYT 06 

tháng từ ngày 06/01/2021 đến ngày 06/7/2021 (ông M là người thứ nhất tham gia 

BHYT trong hộ gia đình). Ông H được hỗ trợ như sau:  

- Giá trị một thẻ BHYT theo quy định của Luật BHYT bằng 4,5% mức 

lương cơ sở là: 4,5% x 1.490.000đ x 06 tháng = 402.300 đ/1 thẻ/6 tháng. 

- Ông M được hỗ trợ là: 20% x 402.300 đ/1 thẻ BHYT/6 tháng = 80.460 

đ/thẻ/6 tháng.  

- Ông M chỉ phải đóng: 402.300 đ/1 thẻ BHYT/6 tháng - 80.460 đ/1 thẻ 

BHYT/6 tháng = 321.840 đ/1 thẻ BHYT/6 tháng. 

- Nếu ông M chưa được hỗ trợ theo Nghị quyết số 17/2020/NQ-HĐND 

cho thời gian tham gia BHYT 6 tháng (do ông M đã đóng đủ toàn bộ số tiền này 

trước đó) thì Cơ quan BHXH hoàn trả lại cho ông M số tiền được Ngân sách 

tỉnh hỗ trợ là: 80.460 đồng.  

 5. Kinh phí hỗ trợ 

a) Số tiền hỗ trợ  

Căn cứ vào danh sách đăng ký mua thẻ BHYT của các đối tượng thuộc 

diện được hỗ trợ, giá trị một thẻ BHYT và mức hỗ trợ để tính số tiền hỗ trợ theo 

quy định của tỉnh. 

 b) Nguồn kinh phí hỗ trợ 

- Từ nguồn kinh phí chi thường xuyên của Ngân sách tỉnh. 

 5. Trình tự và thủ tục hỗ trợ 

5.1. Thủ tục hỗ trợ đối với người cao tuổi, người thứ nhất trong hộ gia 

đình tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình. 

a) Thành phần hồ sơ 

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS 

ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH 

Việt Nam). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

b). Trách nhiệm của cán bộ BHXH/nhân viên đại lý thu: 

- Đối chiếu thông tin trên Tờ khai của người tham gia với Chứng minh 

thư nhân dân/Căn cước công dân; Sổ hộ khẩu/đăng ký thường trú hoặc tạm trú; 

Giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo (nếu có). 

- Kiểm tra đối chiếu thẻ BHYT của các thành viên khác trong hộ gia đình 

trên dữ liệu hộ gia đình. 

- Tổng hợp danh sách người tham gia BHYT (Mẫu D03-TS ban hành kèm 

theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam). 

c) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Người tham gia BHYT theo hình thức hộ gia đình (trong đó có 

người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi chưa có thẻ BHYT) đăng ký tham 
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gia BHYT nộp hồ sơ theo quy định tại Khoản 1.1 Điều này cho Đại lý thu 

BHYT tại các xã, phường, thị trấn hoặc Đại lý thu Bưu điện.  

- Bước 2: Đại lý thu BHYT kiểm tra hồ sơ, lập Danh sách người tham gia 

BHYT gửi BHXH cấp huyện trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ và số tiền đóng của người tham gia BHYT. 

- Bước 3: Cơ quan BHXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ từ Đại lý thu BHYT. 

Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ, BHXH cấp huyện 

trả thẻ BHYT của người tham gia BHYT cho Đại lý thu. 

- Bước 4: Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận thẻ BHYT của cơ 

quan BHXH cấp huyện, Đại lý thu có trách nhiệm trả thẻ BHYT cho người tham gia. 

d) Thời hạn giải quyết  

Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đại lý thu 

trả thẻ BHYT cho người tham gia BHYT.  

5.2. Thủ tục hỗ trợ đối với học sinh, sinh viên đang theo học trên địa 

bàn tỉnh 

a) Thành phần hồ sơ: 01 bộ 

- Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS 

ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH 

Việt Nam). 

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

b) Trình tự thực hiện 

- Bước 1: Học sinh, sinh viên đăng ký tham gia BHYT và nộp tiền cho 

Đại lý thu BHYT tại nhà trường.  

Nhà trường căn cứ vào hồ sơ học sinh, sinh viên để lập danh sách học 

sinh, sinh viên tham gia BHYT có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Vĩnh Phúc theo 

Mẫu D03-TS theo quy định tại Quyết định số 1018/QĐ-BHXH; chịu trách 

nhiệm về tính xác thực của các thông tin kê khai.  

- Bước 2,3: Thực hiện như đối với trường hợp tham gia BHYT theo 

hình thức hộ gia đình. 

c) Thời hạn giải quyết  

Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Đại lý thu 

trả thẻ BHYT cho người tham gia BHYT. 

5.3. Thủ tục hỗ trợ đối với người thuộc hộ cận nghèo 

- Bước 1: UBND cấp xã rà soát, lập danh sách, chịu trách nhiệm về tính xác 

thực của các thông tin về các hộ cận nghèo có thành viên trong hộ tham gia bảo 

hiểm y tế trên địa bàn quản lý gửi phòng Lao động- Thương binh và Xã hội 

huyện, thành phố tổng hợp gửi về BHXH cấp huyện  theo Mẫu D03-TS ban hành 

kèm theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của BHXH Việt Nam.  

- Bước 2: Cơ quan BHXH cấp huyện tiếp nhận hồ sơ từ phòng Lao động- 

Thương binh và Xã hội huyện, thành phố. Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ hợp lệ, BHXH cấp huyện trả thẻ BHYT của người tham gia 

BHYT cho Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội cấp cho người có thẻ 

BHYT. 
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6. Thời gian thực hiện 

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 31/12/2025. 

7. Kinh phí thực hiện 

- Nguồn kinh phí thực hiện do ngân sách tỉnh bố trí hàng năm theo quy định. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh 

UBND các huyện/thành phố, UBND xã/phường/thị trấn và các đơn vị y tế chủ 

động xây dựng dự toán kinh phí hàng năm, trình cơ quan có thẩm quyền phê 

duyệt và triển khai thực hiện Nghị quyết; bảo đảm sử dụng kinh phí hiệu quả, 

tiết kiệm và thanh quyết toán theo đúng quy định. 

8. Điều khoản bổ sung 

Trong thời gian Hướng dẫn có hiệu lực nếu các Văn bản có liên quan 

được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, Sở Y tế phối hợp các sở, ngành có liên 

quan xin ý kiến UBND tỉnh xem xét, quyết định việc điều chỉnh, bổ sung hướng 

dẫn cho phù hợp theo các quy định hiện hành. 

Trên đây là Hướng dẫn của Sở Y tế về thực hiện Nghị quyết số 

17/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ 

người tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, giai đoạn 2021 - 

2025. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ quan, tổ 

chức, đơn vị và các cá nhân có liên quan, phản ánh về Sở Y tế để phối hợp các 

cơ quan có liên quan xem xét, giải quyết, riêng các nội dung vượt thẩm quyền, 

Sở Y tế sẽ tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Các nội 

dung không có trong Hướng dẫn này được áp dụng theo các văn bản quy phạm 

pháp luật hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 

- TTHĐND (để b/c);  

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- GĐ, các PGĐ Sở Y tế ; 

- Các phòng CM thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lê Hồng Trung 
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