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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NAM ĐỊNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BHXH-KHTC
V/v: trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ 
theo Nghị định số 146/2018/NĐ-CP.

         Nam Định, ngày      tháng    năm 2019

Kính gửi:  - Bảo hiểm xã hội các huyện và thành phố Nam Định;
                   - Các phòng nghiệp vụ (Quản lý Thu, Kế hoạch-Tài chính và Giám định 

Bảo hiểm y tế) thuộc  BHXH tỉnh Nam Định.

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định đã triển khai kịp thời trên địa bàn tỉnh về 
hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) theo 
Nghị định số 146/2018/NĐ-CP tại Công văn số 15/BHXH-KHTC ngày 09/01/2019. Tuy 
nhiên, đến nay hầu hết các nhà trường, cán bộ y tế không có đủ điều kiện hành nghề khám 
bệnh, chữa bệnh (KBCB) theo quy định của pháp luật về KBCB do đó BHXH tỉnh không 
thực hiện được việc trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ. Ngày 14/8/2019, BHXH tỉnh Nam 
Định đã có báo cáo vướng mắc gửi BHXH Việt Nam giải quyết. 

Thực hiện chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 3151/BHXH-
CSYT ngày 29/8/2019 về việc trích chuyển kinh phí CSSKBĐ theo quy định tại Nghị định 
số 146/2018/NĐ-CP; Căn cứ Công văn số 3118/BYT-BH ngày 04/6/2019 của Bộ Y tế về 
việc trả lời Công văn số 1378/BHXH-CSYT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Để kịp thời 
khắc phục khó khăn vướng mắc, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định hướng dẫn BHXH các 
huyện, thành phố và các phòng nghiệp vụ có liên quan (sau đây gọi là các đơn vị) thực hiện 
như sau:

1-Thực hiện ý kiến của Bộ Y tế về thống nhất cách hiểu nội dung quy định tại Khoản 
1 Điều 34 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như  Mục 2 (điểm a,b,c) Công văn số 3118/BYT-BH 
ngày 04/6/2019, theo đó được hiểu cụ thể:

-Tại Điểm a  Khoản 1 Điều 34 Nghị định 146/2018/NĐ-CP Chính phủ quy định “có 
ít nhất một người đủ điều kiện hành nghề KBCB theo quy định của pháp luật về KBCB 
làm việc chuyên trách hoặc kiêm nghiệm trong công tác CSSKBĐ”,  như vậy người đủ 
điều kiện hành nghề KBCB phải đáp ứng điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề theo 
quy định của pháp luật về KBCB (lưu ý: Người có chứng chỉ hành nghề cho dù phạm vi 
hoạt động chuyên môn khác nhau vẫn là người có đủ điều kiện hành nghề KBCB để thực 
hiện CSSKBĐ, vì Chính phủ không quy định chứng chỉ hành nghề hoạt động cụ thể thuộc 
lĩnh vực chuyên môn nào).

-Người thực hiện công tác CSSKBĐ làm việc theo chế độ chuyên trách hoặc kiêm 
nghiệm trong Nghị định được hiểu là:

+Những nhân viên y tế của cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ 
chức, doanh nghiệp ngoài làm công tác CSSKBĐ còn kiêm nhiệm những công việc khác do 
người đứng đầu đơn vị này giao nhiệm vụ;

+ Nhân viên y tế của các cơ sở KBCB khác (Trạm y tế xã, Phòng khám đa khoa...) 
được người đứng đầu cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh 
nghiệp ký hợp đồng với cơ sở, cá nhân miễn là cơ sở, cá nhân đó có đủ điều kiện KBCB 
(có chứng chỉ hành nghề) để thực hiện CSSKBĐ.  
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-Các đơn vị không được yêu cầu, không hướng dẫn các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, trạm Y tế xã, phòng khám đa khoa... phải 
có cam kết việc bố trí nhân lực có mặt thường xuyên tại các cơ sở giáo dục... doanh nghiệp 
vì Chính phủ không quy định nội dung này.

2-Các nội dung khác không đề cập tại Công văn này như: Điều kiện về phòng y tế, 
biểu mẫu đề nghị trích, chuyển, quyết toán kinh phí CSSKBĐ... vẫn thực hiện theo hướng 
dẫn tại Công văn số 15/BHXH-KHTC ngày 09/01/2019 của BHXH tỉnh Nam Định.

3-Các đơn vị khẩn trương thực hiện ký hợp đồng trích, chuyển kinh phí CSSKBĐ, 
chuyển tiền cho cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có đủ điều kiện CSSKBĐ 
để đảm bảo kịp thời CSSKBĐ cho học sinh, sinh viên và người lao động.   

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện tốt các nội dung hướng dẫn tại Công văn này. 
Quá trình thực hiện (nếu có vướng mắc) đề nghị các đơn vị phản ánh về BHXH tỉnh để kịp 
thời thống nhất giải quyết./. 

Nơi nhận:                                     GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Các phòng: QL Thu, GĐBHYT (để p/h thực hiện);
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, KHTC.

                                                                                             Trần Văn Dũng
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