BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƢƠNG
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP THỦ DẦU MỘT
Số: 258 /CV-BHXH
V/v hƣớng dẫn trích kinh phí
chăm sức sức khỏe ban đầu

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Thủ Dầu Một, ngày 03 tháng 11 năm 2015

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một.
Căn cứ Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều
của Luật Bảo hiểm y tế và có hiệu lực ngày 01/01/2015;
Căn cứ Thông tƣ liên tịch số 41/TTLT-BHYT-BTC ngày 24/11/2014 của của
liên Bộ Y tế, Bộ Tài chính hƣớng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế;
Căn cứ công văn số 775/BHXH-PT ngày 08/4/2015 của Bảo hiểm xã hội
(BHXH) tỉnh Bình Dƣơng về việc hƣớng dẫn quy trình trích kinh phí chăm sóc sức
khỏe ban đầu.
BHXH thành phố Thủ Dầu Một hƣớng dẫn thực hiện quy trình trích kinh phí
chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) tại các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trên
địa bàn thành phố Thủ Dầu Một nhƣ sau :
1. Điều kiện và hồ sơ trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
1.1 Điều kiện :
- Có ít nhất một ngƣời chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hoặc hợp đồng lao
động thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên, trình độ tối thiểu là trung cấp y và ngƣời này
phải có tham gia BHXH, BHYT.
- Có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng để thực hiện việc sơ cấp cứu, xử
trí ban đầu cho các trƣờng hợp bị nạn, thƣơng tích, ốm đau.
1.2 Hồ sơ trích :
- Mẫu số 01/BHYT (đính kèm theo công văn này).
- Bản sao y bằng cấp của ngƣời chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, tối thiểu là
trung cấp y.
- Hợp đồng có thời hạn từ đủ 03 tháng trở lên (hoặc quyết định tuyển dụng,
hợp đồng làm việc) của ngƣời chuyên trách hoặc kiêm nhiệm và ngƣời này phải có
tham gia BHXH, BHYT.
2. Phương thức trích
Mức trích để lại cho các đơn vị, tổ chức doanh nghiệp có đủ điều kiện bằng
1% tổng số tiền đóng BHYT (không bao gồm tiền lãi chậm đóng BHYT) của tổ
chức, doanh nghiệp đóng cho cơ quan BHXH.
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