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: 28/BHXH-KHTC
V/v hướng dẫn trích, chuyển
kinh phí CSSKBĐ

Đồng Nai, ngày 09 tháng 01 năm 2019

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
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, 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 CSSKBĐ theo Nghị định số
146/2018/NĐ-CP. BHXH tỉnh Đồng Nai hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
(sau đây gọi là đơn vị) một số nội dung như sau:
1. Về trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ)
- Điều kiện được trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ: Thực hiện theo quy định tại
Khoản 1 Điều 34 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:
+ 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 đối tượng do đơn vị quản lý khi bị tai nạn thương tích, các bệnh thông
thường trong thời gian làm việc tại đơn vị.
Cơ quan BHXH thực hiện việc trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ khi đơn vị có đầy
đủ các điều kiện theo quy định nêu trên.
- Hằng năm, trước ngày 15/12, đề nghị các đơn vị lập và gửi bản đề nghị trích,
chuyển kinh phí CSSKBĐ theo Mẫu số 01a/BHYT (đính kèm Công văn này) về BHXH
tỉnh Đồng Nai (qua Cổng giao dịch điện tử của BHXH Việt Nam theo địa chỉ
https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn hoặc giao dịch trực tiếp tại Phòng tiếp nhận hồ sơ và
trả kết quả thủ tục hành chính). Đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin
đã kê khai, cung cấp cho cơ quan BHXH. Trường hợp có thay đổi các thông tin Mẫu số
01a/BHYT, các đơn vị phải thông báo ngay bằng văn bản cho cơ quan BHXH để dừng
việc trích chuyển kinh phí CSSKBĐ đối với các đơn vị không đủ điều kiện theo quy
định.
Riêng năm 2019, các đơn vị hoàn thành việc lập và gửi các Mẫu số 01a/BHYT
trước ngày 15/02/2019 về BHXH tỉnh Đồng Nai.
- Định kỳ hoặc đột xuất, cơ quan BHXH kiểm tra điều kiện sử dụng kinh phí
CSSKBĐ tại các đơn vị theo quy định tại Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

2. Nội dung chi CSSKBĐ: Thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 34 Nghị định
số 146/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:
- Chi mua thuốc, vật tư y tế phục vụ sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho người lao động
do đơn vị quản lý khi bị tai nạn thương tích hoặc các trường hợp bệnh thông thường
trong thời gian làm việc tại đơn vị;
- Chi mua sắm, sửa chữa trang thiết bị y tế thông thường phục vụ chăm sóc sức
khỏe ban đầu, tủ tài liệu quản lý hồ sơ sức khỏe tại đơn vị;
- Chi mua văn phòng phẩm phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh trong công
tác chăm sóc sức khỏe ban đầu;
3. Về thanh quyết toán kinh phí CSSKBĐ
- Đối với doanh nghiệp, tổ chức kinh tế thực hiện mở sổ kế toán riêng để phản ánh
việc tiếp nhận kinh phí, sử dụng kinh phí, không tổng hợp vào quyết toán chi phí của
doanh nghiệp, tổ chức kinh tế;
- Đối với cơ quan, đơn vị khác thực hiện hạch toán các khoản chi khám bệnh, chữa
bệnh trong chăm sóc sức khỏe ban đầu vào chi phí thực hiện công tác y tế của cơ quan,
đơn vị và quyết toán với cơ quan, đơn vị quản lý cấp trên trực thuộc (nếu có) hoặc cơ
quan tài chính cùng cấp theo quy định hiện hành.
- Các đơn vị được cấp kinh phí CSSKBĐ có trách nhiệm sử dụng cho công tác
CSSKBĐ, không được sử dụng vào các mục đích khác, số kinh phí được cấp đến cuối
năm chưa sử dụng hết, được chuyển nguồn sang năm sau tiếp tục sử dụng, không phải
quyết toán với cơ quan bảo hiểm xã hội.
Đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng quy định, trong quá trình thực hiện nếu có
vướng mắc liên hệ BHXH tỉnh Đồng Nai để được hướng dẫn.
Rất mong được sự phối hợp của các đơn vị./.
Nôi nhaän:

- Nhö treân;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Löu: VT, GĐBHYT, KHTC.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Phạm Minh Thành

Mẫu số 01a/BHYT
Tên đơn vị:... ………. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mã số đơn vị:………..
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN
KINH PHÍ CHI CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện…….
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 34 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 BHYT, (tên đơn vị) ................ đủ điều kiện để thực hiện khám bệnh, chữa
bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao động/ học sinh sinh
viên/trẻ em dưới 6 tuổi tại đơn vị, người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ có tham gia
BHYT, cụ thể như sau:
1. Về nhân lực y tế: có ….… cán bộ gồm
1.1 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 ….. từ ngày …/
.../20… đến ngày .../.../20.....
1.2 Ông /bà: ………………………….
2. Về cơ sở vật chất:
…………………………………………………….........…………………………………
………..................................................................................................................................
4. Các thông tin của (tên đơn vị)…......................................................................
- Địa chỉ: ………………………………………………..……………………..
- Tài khoản số: …..……………………………………….………………….… Nơi mở tài khoản………………………………………………………….….
Đề nghị BHXH....................... trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho (tên đơn vị)................................................. từ ngày .../...../20.......
Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật đảm bảo đủ điều kiện để
thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu; quản lý, sử
dụng kinh phí chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại đơn vị theo quy định; thông báo cho cơ
quan BHXH ngay khi có thay đổi./.
….., ngày …. tháng …. năm 20…
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên, đóng dấu)

