
Bộ CÔNG AN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 57 /2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2019

THÔNG T ư
Hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với ngưòi lao động, học sinh, 

sinh viên vồ thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang phục vụ,

Căn cứ Luật Bảo hiếm y  tế ngày 14 thảng ỉ 1 năm 2008 và Luật sửa đôi, bô 
sung một so điểu của Luật Bảo hiếm y  tế ngày 13 thảng 6 năm 2014;

Cần cứ Nghị định so 01/2018/NĐ-CP ngày 06 thảng 8 năm 2018 của Chính 
phu quy định chức năng, nhiệm vụ, quyên hạn và cơ câu tô chức của Bộ Công an;

Căn cứ Nghị định so 146/20Ỉ8/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dan biện pháp thỉ hành một so điều của 
Luật Bảo hiềm y  tế;

Theo để nghị của Cục trưởng Cục Tô chức cản bộ;

Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo 
hiềm y  tê đôi với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, 
chiên sĩ, công nhân công an đang phục vụ, công tác trong Công an nhân dân,

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này hướng dẫn về đối tượng tham gia bảo hiểm y tế; mức 

đóng, trách nhiệm đóng, phương thức đóng bảo hiểm y tế; cấp thẻ bảo hiểm y tế 
và trách nhiệm của tô chức, cá nhân trong việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với 
người lao động, học sinh trường Văn hóa, sinh viên hệ dân sự, sinh viên người 
nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân, thân nhân của sĩ quan, hạ 
sĩ quan, chiên sĩ nghĩa vụ, công nhân công an, học viên Công an nhân dân 
hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động; công nhân công an; 

công dân được tạm tuyến trước khi chính thức được tuyển chọn vào Công an 
nhân dân (sau đây viết gọn là công dân tạm tuyển);

2. Thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ đang công tác, 
phục vụ trong Công an nhân dân, thân nhân của học viên Công an nhân dân 
hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách nhà nước (sau đây viết gọn là thân nhân của

công tác trong Công an nhân dân
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cán bộ, chiến sĩ);
3. Thân nhân của công nhân công an;
4. Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân 

được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước;
5. Học sinh trường Vãn hóa Công an nhân dân;
6. Sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân;
7. Các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân (sau 
đây gọi chung là Công an đơn vị, địa phương);

8. Cơ quan bảo hiểm xã hội;
9. Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện bảo hiểm y tế đối với người 

lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an.

Chương n
ĐÓI TƯỢNG, MỨC ĐÓNG, TRÁCH NHIỆM ĐÓNG 

VÀ PHƯƠNG THỨC ĐÓNG BẢO HIẺM Y TẾ
Điều 3. Đối tượng tham gia bảo hiểm y tế
1. Đối tượng do người lao động và Công an đơn vị, địa phương đóng bảo 

hiểm y tế (sau đây gọi chung là người lao động), gồm:
a) Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời 

hạn hoặc họp đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên;
b) Công nhân công an;
c) Công dân tạm tuyển.
2. Đối tượng do ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế, gồm:
a) Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, gồm: Cha đẻ, mẹ đẻ; cha đẻ, mẹ đẻ của 

.vợ hoặc chồng; người nuôi dưỡng hợp pháp của bản thân, của vợ hoặc của chồng; 
vợ hoặc chồng; con đẻ, con nuôi hợp pháp từ trên 6 tuổi đến dưới 18 tuổi; con đẻ, 
con nuôi hợp pháp từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học phổ thông;

b) Sinh viên là người nước ngoài đang học tập tại trường Công an nhân dân 
được cấp học bổng từ ngân sách nhà nước.

3. Đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ ừợ mức đóng bảo hiểm y tế, gồm:
a) Học sinh trường Văn hóa Công an nhân dân;
b) Sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an nhân dân.
4. Đối tượng do Công an đơn vị, địa phương đóng bảo hiểm y tế là thân nhẩn 

của công nhân công an đang phục vụ trong Công an nhân dân gồm những đối tượng 
quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

5. Đối tượng không tham gia bảo hiểm y tế theo Thông tư này, gồm:
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a) Đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này thuộc đối tượng 
đang tham gia bảo hiểm y tế quy định tại Điều 3, khoản 1, khoản 2 Điêu 4 Nghị định 
số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quỵ định chi tiết và hướng dẫn 
biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (sau đây viết gọn là Nghị 
định so 146/2018/NĐ-CP);

b) Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an thuộc đối tượng đang 
tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại các điều 2,3 và khoản 1, khoản 2 Điêu 4 Nghị 
định số 146/2018/NĐ-CP mà đã được Nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y 
tế (bao gồm ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương) hoặc thuộc đối tượng 
quy định tại Điều 1 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP;

c) Thân nhân của công nhân công an thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm 
y tế theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Điều 4. Mửc đóng, trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế
1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này thực hiện như sau:
a) Mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng theo 

ngạch bậc và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung (đối với 
người lao động thực hiện chế độ tiền lương .do Nhà nước quy định) hoặc bằng 
4,5% tiền lương tháng ghi trong hợp đồng lao động (đối với người lao động 
hưởng tiền lương theo quy định của người sử dụng lao động); trong đó, Công an 
đơn vị, địa phương đóng 2/3, người lao động đóng 1/3;

Đối với người lao động hưởng lương từ ngân sách nhà nước thi số tiền 
đóng bảo hiểm y tế thuộc trách nhiệm đóng của Công an đơn vị, địa phương được 
trích từ ngân sách nhà nước;

Đối với người lao động không hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm 
việc tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân dân thì 
số tiền đóng bảo hiếm y tế thuộc trách nhiệm của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp 
được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh, của doanh nghiệp, đơn vị sự 
nghiệp theo quy định của pháp luật.

b) Trường hợp đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều 3 Thông tư này 
có thêm một hoặc nhiều hợp đồng lao động không xác định thời hạn hoặc họp 
đồng lao động có thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên thì đóng bảo hiểm y tế theo họp 
đồng lao động có mức tiền lương cao nhất;

c) Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi 
sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xấ hội 
thì mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% tiền lương tháng của người lao 
động trước khi nghỉ thai sản và do Bảo hiểm xã hội Việt Nam bảo đảm;

d) Trong thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ ốm đau từ 14 
ngày ừở lên ừong tháng theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội thì không 
phải đóng bảo hiểm y tế nhưng vẫn được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế;

đ) Trong thời gian người lao động bị tạm giam, tạm giữ hoặc tạm đình chỉ 
công tác để điều tra, xem xét kết luận có vi phạm hay không vi phạm pháp luật
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thì mức đóng hằng tháng bằng 4,5% của 50% mức tiền lương tháng của người lao 
động. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền kết luận là không vi phạm pháp luật, 
người lao động phải truy đóng bảo hiểm y tế trên số tiền lương được truy lĩnh, 
không tính lãi đối với số tiền truy đóng.

2. Đối với đối tượng quy định tại các khoản 2, 3 và 4 Điều 3 Thông tư 
này, mức đóng bảo hiểm y tế hằng tháng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó:

a) Kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 
Thông tư này do ngân sách nhà nước đảm bảo;

b) Kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với đối tượng quy định tại khoản 3 
Điều 3 Thông tư này được ngân sách nhà nước hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức 
đóng bảo hiểm y tế, phần còn lại do cá nhân tự đóng. Khi Nhà nước điều chỉnh 
mức đóng bảo hiểm y tế, điều chỉnh mức lương cơ sở thì người tham gia và ngân 
sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh 
lệch do điều chỉnh mức đóng bảo hiểm y tế, mức lương cơ sở đối với thời gian còn 
lại mà người tham gia đã đóng bảo hiểm y tế;

c) Kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 3 
Thông tư này được sử dụng từ các nguồn sau:

- Đối với đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước thì do ngân sách nhà nước đảm bảo;

- Đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong Công an nhân 
dân không sử dụng ngân sách nhà nước thì số tiền đóng bảo hiểm y tế được hạch 
toán vào chi phí sản xuất, kinh doanli của doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp theo 
quy định của pháp luật.

Điều 5. Phương thức đóng bảo hiểm y tế
1. Đối với đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này: Hằng tháng, 

Công an đơn vị, địa phương thực hiện đóng bảo hiểm y tế và trích tiền đóng bảo 
hiểm y tế tò tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc, chậm nhất vào 
ngày cuối cùng của tháng cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế.

2. Đối với đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư này: Hằng quý, 
Công an đom vị, địa phương chuyển kinh phí đóng bảo hiểm y tế của đối tượng này 
đên cơ quan bảo hiêm xã hội nơi câp thẻ bảo hiêm y tê. Chậm nhất đên tháng 11 
hằng năm phải thực hiện xong việc chuyển kinh phí đóng bảo hiểm y tế của năm đó.

3. Đối với đối tượng quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này: Định kỳ 
03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 tháng một lần, các trường Công an nhân dân thực 
hiện thu tiền đóng bảo hiểm y tế phần thuộc trách nhiệm đóng của đối tượng quy 
định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp 
thẻ bảo hiểm y tế.

4. Đỗi với đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 3 Thông tư này: Hằng 
tháng, Công an. đơn vị, địa phương thực hiện đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng 
này cùng thời điểm đóng bảo hiểm y tế cho người lao động.

4



Chương III 
CẮP THẺ BẢO HIỄM Y TÉ

Điều 6. Thẻ bảo hiễm y tế
1. Thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư này do cơ 

quan bảo hiểm xã hội nơi Công an đơn vị, địa phương có cán bộ, chiến sĩ, công 
nhân công an đóng quân, làm việc câp.

2. Thông tin ừên thẻ bảo hiểm y tế và thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử 
dụng thực hiện theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

Điều 7. Hồ sơ cấp, đổỉ, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
1. Hồ sơ cấp thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Điều 17 Luật 

bảo hiểm y tế năm 2008, được sửa đôi, bô sung năm 2014 (sau đây viêt gọn là Luật 
Bảo hiểm y tế), cụ thể:

a) Tờ khai tham gia bảo hiểm y tế;
b) Danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.
2. Hồ sơ đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo quy định tại Điều 18 

và Điều 19 Luật Bảo hiểm y tế; gồm:
a) Đơn đề nghị đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế;
b) Thẻ bảo hiểm y tế (đối với trường hợp đổi thẻ).
3. Biểu mẫu cấp thẻ bảo hiểm y tế thực hiện theo hướng dẫn của Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam.
Điều 8. Cấp thẻ bảo hiểm y tế
1. Kê khai cấp thẻ bảo hiểm y tế:
a) Đối tượng quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông 

tư này thực hiện kê khai các nội dung ừên tờ khai tham gia bảo hiểm y tế nộp cho 
đơn vị quản lý trực tiếp;

b) Đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 4 Điều 3 Thông 
tư này thì cán bộ, chiến sĩ và công nhân công an đại diện cho thân nhân kê khai các 
thông till ừên tờ khai tham gia bảo hiểm y tế nộp cho đơn vị quảii lý trực liếp. 
Trường hợp một người là thân nhân của nhiều cán bộ, chiến sĩ, công nhân công 
an hoặc một người vừa là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an vừa 
là thân nhân của quân nhân tại ngũ hoặc người làm công tác cơ yếu hưởng 
lương như đối với quân nhân, học viên cơ yếu -hưởng sinh hoạt phí từ ngân sách 
nhà nước hoặc công nhân, viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội, 
hoặc người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu thì thực hiện kê khai theo 
thứ tự lần lượt như sau:

- Trường hợp một người đồng thời vừa là thân nhân của cán bộ, chiến sĩ 
vừa là thân nhân của công nhân công an thì kê khai một lần duy nhất theo đối 
tượng đầu tiên mà người đó được xác định theo thứ tự như sau: thân nhân của cán 
bộ, chiến sĩ; thân nhân của công nhân công an hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
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thân nhân của công nhân công an không hưởng lương từ ngân sách nhà nước;
- Tại thời điểm kê khai, thân nhân ở cùng cán bộ, chiến sĩ, công nhân 

công an nào thì cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đó có trách nhiệm kê khai; 
nếu không ở cùng hoặc ở cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an thì trách 
nhiệm kê khai theo thứ tự: con trai, con gái, con dâu, con rể, con nuôi hợp pháp 
(nếu cùng hàng trong thứ tự thì người con lớn tuổi nhất kê khai);

- Thân nhân là con đẻ, con nuôi hợp pháp có cả cha và mẹ đều là cán bộ, 
chiến sĩ hoặc công nhân công an hoặc một người là cán bộ, chiến sĩ Công an nhân 
dân, người kia là quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với 
quân nhân; hoặc một người là công nhân công an, người kia là công nhân, viên 
chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội hoặc người làm công tác khác 
trong tổ chức cơ yếu thì người mẹ có trách nhiệm kê khai;

- Trường hợp không thực hiện theo thứ tự như quy định nêu trên thì cán 
bộ, chiến sĩ hoặc công nhân công an nào thực hiện kê khai phải báo cáo cụ thể 
cho đơn vị kê khai và nêu rõ lý do.

2. Đơn vị quản lý trực tiếp có trách nhiệm kiểm tra tính họp pháp, độ 
chính xác thông tin trên tờ khai tham gia bảo hiểm y tế và gửi hồ sơ đến Phòng 
Tố chức cán bộ (hoặc đơn vị có chức năng thực hiện công tác tố chức cán bộ) 
thuộc Công an đơn vị, địa phương.

3. Sau khi tiếp nhận tờ khai tham gia bảo hiểm y tế do đơn vị quản lý 
trực tiếp chuyển đến, Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc đơn vị có chức năng thực 
hiện công tác tổ chức cán bộ) thuộc Công an đơn vị, địa phương có trách nhiệm 
lập danh sách trình Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương (nơi có con dấu) gửi 
cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

4. Trường hợp hết thời hạn sử dụng thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng quy định 
tại Điều 3 Thông tư này không phải khai lại tờ khai tham gia bảo hiểm y tế (trừ 
trường hợp có thay đổi về thông tin trên thẻ). Công an đơn vị, địa phương có 
trách nhiệm rà soát, lập danh sách đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ để 
thực hiện gia hạn thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

Điều 9. Đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế
Khi cần đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế, đối tượng quy định tại Điều 3 

Thông tư này có thể lựa chọn một trong hai hình thức sau:

1. Trực tiếp đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ bảo hiểm y tế: 
Cá nhân có đơn đề nghị kèm theo thẻ bảo hiểm y tế (đối với trường hợp đổi thẻ) 
nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội nơi cấp thẻ.

2. Thông qua Công an đom vị, địa phương: Cá nhân hoặc cán bộ, chiến sĩ, 
công nhân công an đại diện cho thân nhân có đom đề nghị kèm theo thẻ bảo hiểm y 
tế (đối với trường hợp đổi thẻ) nộp cho đơn vị quản lý trực tiếp để chuyển đến 
Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc đơn vị có chức nãng thực hiện công tác tổ chức cán 
bộ) thuộc Công an đơn vị, địa phương lập danh sách đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế



trình Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội nơi 
cấp thẻ thực hiện đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

Chương IV 
TỎ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 10. Trách nhiêm thưc hiên• •  9

l ' Trách nhiệm của Cục Tổ chức cán bộ
Phối hợp với Cục Kế hoạch và tài chính kiểm ừa, hướng dẫn việc dự toán, 

quyết toán, bảo đảm đầy đủ, kịp thời phần kinh phí do ngân sách nhà nước đóng bảo 
hiểm y tế cho đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 3 Thông tư này.

2. Trách, nhiệm của Cục Kế hoạch và tài chính
a) Lập dự toán, bảo đảm đầy đủ, kịp thời phần kinh phí do ngân sách nhà 

nước đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 
Điều 3 Thông tư này; chỉ đạo cơ quan tài chính Công an đơn vị, địa phương thu, 
nộp, quyết toán tài chính bảo hiểm y tế đúng quy định; kiểm tra việc thực hiện 
các quy định về tài chính bảo hiểm y tế trong Công an nhân dân;

b) Quyết toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với phàn kinh phí do ngân sách 
nhà nước đóng bảo hiếm y tế cho các đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 4 
Điều 3 Thông tư này với Bộ Tài chính theo quy định của Luật Ngân sách nhà 
nước, Luật Bảo hiếm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

3. Trách nhiệm của Công an đơn vị, địa phương
a) Tháng 11 hằng năm, quyết toán kinh phí đóng bảo hiểm y tế đối với 

đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư này trong năm; đồng thời báo cáo kết 
quả thực hiện bảo hiểm y tế về Bảo hiểm xã hội Công an nhân dân và Cục Kế 
hoạch và tài chính;

b) Tháng 6 hằng năm, lập dự toán phần ngân sách nhà nước đóng bảo 
hiểm y tế năm kế tiếp cho đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư này (cùng với 
dự toán thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế) của năm sau, báo cáo Bảo hiểm 
xã hội Công an nhân dân và Cục Ke hoạch và tài chính;

c) Lập danh sách và thông báo đến cơ quan bảo hiểm xã hội noi cấp thẻ 
giảm trừ kinh phí đóng bảo hiểm y tế trong trường hơp:

- Đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 3 Thông tư này không tiếp tục tham 
gia bảo hiểm y tế trong Công an nhân dân; nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi 
sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;

“ Đối tượng quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều 3 Thông tư này 
thôi học tại các trường Công an nhân dân (kết thúc khóa học, buộc thôi học hoặc 
chuyển sang học các trường không thuộc Bộ Công an);

- Cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an thôi phục vụ trong Công an nhân 
dân (nghỉ hưu, chuyên ngành, xuất ngũ, bị kỷ luật tước danh hiệu Công an nhân 
dân, buộc thôi việc, buộc thôi học) hoặc chuyển sang đối tượng khẵc không thuộc 
diện có thân nhân được hưởng bảo hiểm y tế;
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d) Căn cứ tình hình thực tế, Công an đơn vị, địa phương có thể phân cấp 
cho đơn vị trực thuộc rà soát, lập danh sách đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội thực 
hiện cấp, gia hạn, đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế theo quy định.

4. Trách nhiệm của người lao động, học sinh, sinh viên và cán bộ, chiến sĩ 
Công an nhân dân:

a) Thực hiện đầy đủ các quy định về kê khai cấp, đổi, cấp lại thẻ bảo hiểm 
y tế và chịu trách nhiệm đối với nội dung kê khai;

b) Sử dụng và hướng dẫn thân nhân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đúng mục đích. 

Điều 11. Hiệu lực thi hành và điều khoản chuyển tiếp
1. Thông tư này có hiệu lực kế từ ngày 25 tháng 12 năm 2019.

2. Bãi bỏ Thông tư liên tịch số 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC ngày 
28/12/2015 của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm 
y tê đối với người lao động, học sinh, sinh viên và thân nhân sĩ quan, hạ sĩ quan, 
chiến sĩ trong Công an nhân dân.

3. Các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, 
bô sung thì nội dung dẫn chiếu được điều chỉnh thực hiện theo văn bản mới.

4. Thẻ bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại Điều 3 Thông tư này được 
cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực mà còn thời hạn sử dụng thì có giá trị sử 
dụng đến hết thời hạn ghi trên thẻ.

Điều 12. Trách nhiệm thi hành
1. Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ có trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra việc 

thực hiện Thông tư này.

2. Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương; người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập trong 
Công an nhân dân chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Công an 
đơn vị, địa phương báo cáo về Bộ Công an (qua Cục Tổ chức cán bộ) để hướng 
dẫn kịp thời./.

Nơi nhận:
- Các đồng chí Thứ trưcmg Bộ Công an;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bào hiểm xă hội Việt Nam;
- Các đon vị thuộc Bộ Công an;
- Công an tinh, thành phố trực thuộc Trung ưong;
- BHXH tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ưong
(để phối họp thực hiện); '  T "  T A
- Cục Kiểm trạ văn bản quy phạm pháp luật Bộ Tư pháp; " *u 0 * 0  -Lam
- Công báo, Cổng TTĐT Bộ Công an;
-Lưu:VT,X01(P9) ửp
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Mầu số
(Ban hành kèm theo Nghị định sổ Ỉ46/20Ỉ8/NĐ-CP ngày ỉ  7/70/20Ỉ8)

Bộ CÔNG AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ.................................. Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:........ / ............. ................. , ngày...... tháng........năm ..........

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ

STT Họ và tên Mã số 
BHXH

Ngày
tháng
năm
sinh

Giới
tính Địa chỉ

sổ thẻ
BHYT đã 
phát hành 
trong năm

Nơi đăng 
ký KCB 
ban đầu

Mức 
tiền 

lương 
làm căn 
cứ đóng 
BHYT

Thân
nhân

CBCS
Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Đối tượng tăng
I

r  > ^

Ngưòi lao động làm việc theo chê độ hợp đông lao động

1.
Nguyễn Văn 
A.

Con lỉệt sĩ hoặc 
thương binh....

II Công nhân Công an

1.

m Công dân đang tạm tuyển

1.

IV Thân nhân của cán bộ, chiến sĩ

1
-1-



STT Họ và tên Mã số 
BHXH

Ngày
tháng
năm
sinh

Giới
tính Địa chỉ

số thẻ
BHYTđã 
phát hành 
trong năm

Nơi đăng 
kýKCB 
ban đầu

Mức 
tiền 

lương 
làm căn 
cứ đóng 
BHYT

Thân
nhân
CBCS

Ghi chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
y Sinh viên là ngưòi nước ngoài đang học tập tại các trường CAND

1
VI Học sinh trường văn hóa Công an nhân dân

1
VII Sinh viên hệ dân sự đang học tập tai các trường CANB

1
vin Thân nhân của công nhân Công an

1
B r

Đôi tượng giảm

1.

Nơi nhận: CÁN Bộ LẬP XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
-BHXH.......... DANH SÁCH Bộ PHẬN TÀI CHÍNH (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dẩu)
-XOI, HOI; (Ký, ghi rõ họ tên) (Ký, ghi rõ họ tên)
- Lưu:...

-2-



Mlu TK1-TS
(Ban hành kèm theo QD sô: 595/QD-BHXH

ngày 14/4/2017 cüa BHXH Viêt Nam)

bà o  h iÆm  x â  h ô i  v ié t  n a m  c ô n g  h ô a  x a  h ô i  c h û  n g h îa  v iê t  n a m
Dôc lâp - Tir do - Hanh -phuc

TÖKHAI

THAM GIA, DIEU CHÎNH THÔNG TIN BAO HIËM XÂ HÔI, BAO HIÉM Y TÉ

I. Dôi voi ngucri chua dircrc cap ma sô BfîXH (nguùi tham gia chî kê khai tù chî 
tiêu [01] âên chi tiêu [13] duâi âây).
[01]. Ho và tên (viêt chu in hoa):......................................................................................
[02]. Ngày, thâng, nam sinh:.......... / ............./ .............[03]. Giai tinh :.........................
[04]. Quôc tich ....................................[05], Dan to c .........................................................
[06]. Noi dang ky giây khai sinh: [06.1]. Xa (phuong, thi trân):....................................
[06.2]. Huyên (quân, thi xa, Tp thuôc tinh):....................... [06.3]. Tînh (Tp):...............
[07]. Dia chi nhân kêt qua: [07.1]. sô nhà, duàng phô, thôn xom :............................
[07.2]. Xa (phuàng, thi trân):.........................................[07.3] Huyên (quart, thixà, Tp
thuôc tinh):......................................... [07.4].Tinh (Tp):...............................
[08]. Sô CMND/Hô chiêu/Thè can cuac:....................[09]. Sô diên thoai lien h ê :........
[10a].Ho tên cân bô, chien si, công nhân công an :.............. :....................................
[10b]. Don vi công tac:.............................................[10c] Q uanhê:.............................
[11]. Mue tien dông:........................... [12]. Phuang thüc dong:.....................................
(Chi tiêu [11], [12] chi âp dung dôi vâi nguài tham gia BHXH tu nguyên)
[13]. Nai dang ky khâm, chüa bênh ban dâu (không âp dytng âôi v&i nguài tham gia BHXH ty  nguyên) :

IL Dôi voi ngirôi ââ diro*c câp mä so BHXH thay dôi thông tin ghi trên sô BHXH, 
the BHYT (nguùi tham gia chî kê khai tù chi tiêu [01] âên chi tiêu [05] duâi ââyj
[01]. Ho và tên (viêt chu in hoa)\......................................................................................
[02]. Ngày, thâng, nam sinh:.......... / ........../ ...........[03]. Ma sô BHXH:......................
[04]. Nôi dung thay dôi, yêu câu :.....................................................................................

[05]. Hô sa kèm theo (neu cö ):..........................................................................................

XÂC NHÂN CÛA BÖN VI Tôi cam doan nhüng nôi dung kê khai là dung và chiu
trâch nhiêm tmâc phâp luat vê nhüng nôi dung da kê khai

........., ngày....... thâng........nam ........
Ngirôi kê khai

(Ky, ghi ro ho tên)

Website chiasë: http://thichlaviet.com

http://thichlaviet.com


HƯỚNG DẪN LẬP 
Tợ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế

(Mau TK1-TS)
a) Mục đích:
- Kê khai các thông tin người tham gia BHXH, BHYT, BHTN và thành viên Hộ gia 
đình khi không có mã số BHXH.
“ Kê khai khi có yêu cầu điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTNLĐ-BNN như: nhân thân, chức danh nghề, phương thức đóng, nơi đăng ký KCB 
ban đầu...
b) Trách nhiệm lập:
- Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN.
- Cha/mẹ/người giám hộ (đối với Trẻ em dưới 6 tuổi).
c) Thời gian lập:
- Đối với người lao động cùng tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ-BNN; người chỉ 
tham gia BHXH bắt buộc; người tham gia BHXH tự nguyện: Khi tham gia khi chưa 
được cấp mã số BHXIi hoặc điều chỉnh thông tin tham gia BHXH, BHYT, BHTN, 
BHTOLĐ, BNN.
- Đối với người chỉ tham gia BHYT:
+ Trẻ em dưới 6 tuổi chưa được cấp thẻ BHYT;
+ Người tham gia khi có điều chỉnh thông tin; người tham gia chưa được cấp mã số 
BHXH
d) Phương pháp lập:
* Đôi với người chưa được câp mã sô BHXH: Người tham gia chỉ kê khai từ chỉ tiêu 
[01] đến chỉ tiêu [13] dưới đây. Trường hơp người tham gia BHYT theo hộ gia đình để 
giảm trừ mức đóng thì kê khai bổ sung chỉ tiêu [14], Phụ lục thành viên hộ gia đình.
[01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
[02]. Ngày tháng năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh 
hoặc chúng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.
[03]. Giới tính: ghi giới tính của người tham gia (nếu là nam thì ghi từ “nam” hoặc nếu 
là nữ thì ghi từ “nữ”).
[04]. Quốc tịch: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chúng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ 
căn cước.
[05]. Dân tộc: ghi như trong giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thè 
căn cước.
[06]. Nơi đăng ký Giấy khai sinh: ghi rõ tên xã (phường, thị ừấn), huyện (quận, thị xã, 
thành phố thuộc tỉnh), tỉnh, thành phố đã đăng ký giấy khai sinh.
Trường họp chưa xác định được nơi cấp giấy khai sinh lần đầu thì ghi nguyên quán 
(trường hợp sát nhập, chia tách địa giới hành chính thì ghi theo tến địa danh tại thời 
điểm kê khai) hoặc ghi theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú.
[07]. Địa chỉ nhận kết quả: ghi đầy đủ địa chỉ nơi đang sinh sống để cơ quan BHXH gửi 
trả sổ BHXH, thẻ BHYT hoặc kết quả giải quyết thủ tục hành chính khác: số nhà, 
đường phố, thôn xóm; xã (phường, thị trấn); huyện (quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh); 
tỉnh, thành phố.
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[08]. Số chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/Thẻ căn cước: ghi số chứng minh nhân dân 
hoặc ghi số hộ chiếu hoặc ghi số Thẻ căn cước.
[09]. Số điện thoại liên hệ: ghi số điện thoại liên hệ (nếu có).
[10a]. Họ tên cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an: Ghi rõ họ tên cán bộ, chiến sĩ, công 
nhân công an là thân nhân của người tham gia BHYT
[10b]. Đơn vị công tác: Ghi cụ thể đơn vị cán bô, chiến sĩ, công nhân công an đang 
công tác để,phục vụ công tác quản lý và cấp thẻ BHYT.
[10c]. Quan hệ: ghi rõ quan hệ với người tham gia BHYT là gì (cha/ mẹ/ vợ/chông/ con 
hoặc anh /chị/ em...)
[11]. Mức tiền đóng (áp dụng đối với người tham gia BHXH tự nguyện): ghi mức thu 
nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn.
[12]. Phương thức đóng (áp dụng đối với người đi lao động ở nước ngoài, người tham 
gia BHXH tự nguyện): ghi cụ thể phương thức đóng là 03 tháng hoặc 06 tháng hoặc 12 
tháng...
[13]. Nơi đăng ký KCB ban đầu: ghi nơi đãng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban 
đầu (danh sách đăng ký nơi KCB ban đầu được cơ quan BHXH thông báo hằng năm 
gửi cho cho đơn vị, ƯBND xã, đại lý thu).
* Đối với người đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, 
thẻ BHYT: Chi áp dụng đối với người thay đổi thông tin ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT
[01]. Họ và tên: ghi đầy đủ họ, chữ đệm và tên bằng chữ in hoa có dấu của người tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN
[02]. Ngày tháng năm sinh: ghi đầy đủ ngày tháng năm sinh như trong giấy khai sinh 
hòặc chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cước.
[03]. Mã so BHXH: Ghi mã sồ BHXH của người tham gia.
[04]. Nội dung thay đối, yêu cầu: ghi nội dung yêu cầu thay đối như: họ tên, ngày tháng 
năm sinh, các thông tin liên quan đến chức danh, nghề nghiệp, công việc, phương thức 
đóng, nơi đăng ký KCB ban đầu...
[05]. Hồ sơ kèm theo:
- Đối với người điều chỉnh thông tin, ghi các loại giấy tờ chứng minh.
-Đối với người tham gia được hưởng quyền lợi BEYT cao hơn, ghi các loại giấy tờ 
chứng minh.
Sau khi hoàn tất việc kê khai, người tham gia ký ghi rõ họ tên. Trường họp kê khai thay 
đổi về nhân thân (họ? tên đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh, giới tính) đã ghi ừên sổ 
BHXH, thỏ BHYT thì phải có xác nhận của đơn vị nơi người lao động đang làm việc. 
Đối với người đang bảo lưu thời gian đóng BHXH thì không phải xác nhận.
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