BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 244 /BHXH-CST

Đồng Nai, ngày 15 tháng 03 năm 2019

V/v đổi mã mức hưởng CK2 sang CK4

Kính gửi:
- Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện Công văn số 713/BHXH-CSYT ngày 11/03/2019 của Bảo
hiểm xã hội Việt Nam về việc đổi mã hưởng BHYT theo quy định tại Nghị
định số 146/2018/NĐ-CP đối với đối tượng mang mã CK, CB, KC; Giám đốc
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai yêu cầu Trưởng các Phòng nghiệp vụ: Quản lý
thu, Cấp sổ thẻ, Giám định BHYT, Giám đốc BHXH các huyện, thị xã, thành
phố thực hiện một số nội dung như sau:
1. Thực hiện Nghị định số 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
tế, theo đó thay đổi mức hưởng BHYT của đối tượng người tham gia kháng chiến
và bảo vệ tổ quốc có mã đối tượng KC thay đổi mã hưởng 2 (Quỹ BHYT thanh
toán 100% chi phí KCB) sang mã hưởng 4 (Quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí
KCB) bao gồm các đối tượng:
Người trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước; người tham gia
chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chia, giúp bạn Lào
sau ngày 30/4/1975; thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và
thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến; dân công hỏa
tuyến tham gia kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và
làm nhiệm vụ quốc tế theo quy định tại các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ,
trừ các đối tượng được cấp mã CC, CK và CB.
2. Các đối tượng không thay đổi mã mức hưởng từ CK2 sang mã CK4,
được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh bao gồm:
2.1. Người có công cách mạng bao gồm:
- Người có công cách mạng theo quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có
công với cách mạng.
- Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo các quyết định:
Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005, Quyết định số 188/2007/
QĐ-TTg ngày 06/12/2007, Quyết định số 170/2008/QĐ -TTg ngày 18/12/2008,
Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011, Quyết định số 49/2015/QĐ -TTg
ngày 14/10/2015 và Nghị định số 112 /2017/ NĐ -CP ngày 06/10/2017 của Thủ
tướng Chính phủ được Nhà nước tặng thưởng Huân, Huy chương kháng chiến.

2.2. Cựu chiến binh bao gồm:
- Cựu chiến binh được quy định tại Khoản 4, Điều 3 Nghị định số
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018.
- Cựu chiến binh tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo các quyết
định: Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 01/11/2005, Quyết định số 188/
2007/QĐ-TTg ngày 06/12/2007, Quyết định số 62/2011/QĐ -TTg và toàn bộ
Người tham gia kháng chiến được hưởng trợ cấp theo Quyết định số 142/
2008/QĐ-TTg ngày 17/10/2008.
3. Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố, Phòng Giám định
BHYT phối hợp với các Cơ sở khám chữa bệnh BHYT hướng dẫn, giải thích cho
người tham gia BHYT thuộc đối tượng thay đổi mã quyền lợi nêu trên khi đi khám
chữa bệnh.
Trường hợp đã đổi mức hưởng BHYT không đúng thì khẩn trương liên hệ
với đối tượng để đổi lại thẻ BHYT cho đối tượng, thực hiện thanh toán trực tiếp
cho đối tượng phần chi phí KCB người bệnh đã phải nộp do bị chuyển đổi mức
hưởng BHYT chưa đúng (nếu có).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị liên hệ về
BHXH tỉnh Đồng Nai qua số điện thoại: 0251. 2220974 (Phòng Cấp sổ, thẻ)
hoặc 0251.2220946 (Phòng Giám định BHYT) để phối hợp giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, QLT, GĐBHYT, CST.
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