BẢO HIỂMXÃHỘI TỈNH BÌNH PHƯỚC
BẢOHIẺMXÃHỘIHUYỆNLỘCNINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
đ ộ c lập-Tựdo-Hạnh phúc

Số: Q//CV-BHXH

Lộc Ninh, ngày/iy tháng ('{-năm 2019

V/v hướng dẫn trích chuyển kinh phí
chăm sóc sức khỏe ban đầu
K ính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện.
Căn cứ Nghị định sổ 146/2018/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
tể(BHYT);
Căn cứ căn cứ công văn số 59/BHXH-TCKT ngày 07/01/2019 của Bảo hiểm
xã hội (BHXH) Việt Nam về việc hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí
chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) theo nghị định số 146/2018/NĐ-CP;
BHXH huyện Lộc Ninh hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung về
trích chuyển kinh phí CSSKBĐ như sau:
1. Điều kiện được trích kinh phí CSSKBĐ
Đối với cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức
doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định
146/2018/NĐ-CP;
Có ít nhất một người có đủ điều kiện hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo
quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh làm việc chuyên trách hoặc kiêm
nhiệm trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;
Có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng để thực hiện việc sơ cấp cứu, xử trí
ban đầu cho các đổi tượng do cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ
quan, tô chức, doanh nghiệp quản lý khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông
thường trong thời gian học tập, làm việc tại cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo duc
nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
2. Hồ sơ trích chuyển kinh phí CSSKBĐ gồm :
- Mầu số 0 la/BHYT kèm theo chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh và quyết
định tuyển dụng hoặc hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động của nhân viên y
tế. (Mấu Ola/BHYT kèm theo công văn này).
- Mau 02/BHYT kèm theo công văn này.
3ẵ Thời gian nộp hồ sơ
Đối với cơ sở giáo dục : Hàng năm, trước ngày 31/10 lập và gửi bảng đề
nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo mẫu Ola/BHYT; danh sách học sinh
tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác theo mẫu 02/BHYT.
Đổi với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp: Hàng năm, trước ngày 15/12,
lập và gửi bản đê nghị trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo mẫu
Ola/BHYT.

Trên đây là hướng dẫn về điều kiện, hồ sơ và thời gian nộp về ứích,
chuyên CSSKBĐ. Đê nghị các đơn vị phối hợp thực hiện, trong quá trình
thực hiện nêu có vướng mắc liên hệ BHXH huyện Lộc Ninh
(ĐT:02713568ịì4, 02713568189) để được hướng dẫn ./.
Nơi nhận:
GIÁM ĐỐC
- Như trẻên;

- Huyện ủy (báo cáo);
- ƯBND huyện (báo cáo);
- Phòng Tài chính-KH huyện ( phối họp);
- Phòng Giáo dục -ĐT huyện ( phối hợp);
-Lưu:VT.[«ứ'

Mẩu số Ola/BHYT

TÊN ĐƠN V Ị:
MÃ ĐƠN VỊ:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

BẢN ĐÈ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN
KINH PHÍ CHĂM sóc sức KHỎE BAN ĐẦU
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện Lộc Ninh
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018 ngày 17/10/2018
của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của
Luật BHYT. Trường .................................... đủ điều kiện để thực hiện khám bệnh,
chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khẻo ban đầu cho người lao động/học sinh,
sinh viên/trẻ em dưới 6 tuổi tại đơn vị có tham gia BHYT, cụ thể như sau:

1. về nhân lực y tế : có ................ cán bộ gồm :
Ông/Bà:
- Số chứng chỉ hành nghề KCB: ......................... ngày cấp: ................ nơi cấp:
- Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng làm việc/Hợp đồng lao động số:
có thời hạn từ ngày..../..../.... đến ngày..../..ế./....
2. v ề cơ sở v ật chất: Có phòng y tế thực hiện chăm sóc sức khỏe ban đầu
3ệ Thông tin của đơn v ị : ....................................................
- Địa c h ỉ:.......................................... , huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
- Điện thoại:................................
Fax:...............................................................
-Tài khoản số : .........................

Tại: .....................................................

Đe nghị BHXH huyện Lộc Ninh trích chuyển kinh phí CSSK ban đầu cho
trường............. từ ngày .../....../.......đ ế n ...... /...../..........
Chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật, đảm bảo đủ điều kiện để
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong công tác CSSK ban đầu; quản lý, sử dụng kinh
phí chi CSSK ban đâu tại đơn vị mình theo quy định; thông báo cho cơ quan BHXH
khi có thay đổi.

Lộc Ninh, ngày ....tháng... năm 20..
HIẸU TRƯỞNG

TÊN C ơ QUAN QUẢN LÝ :
TÊN ĐƠN VỊ : .......................

Mầu số 02/BHYT

DANH SÁCH HSSV THAM GIA BHYT THEO NHÓM ĐỐI TƯỢNG KHÁC/
NGƯỜI THAM GIA BHYT LÀM VIỆC TRÊN TÀU ĐÁNH BẮT XA BỜ

stt
A

Ho tên
B

Mã thẻ BHYT

Người lập biểu
(Kỷ, họ tên)

c

Lớp
D

Nơi KCB ban đầu

E

..Ngày..... tháng.......năm,
Thủ trưởng đon vị
(Kỷ, họ tên, đóng dấu)

