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V/v triển khai Quyết định số 888 sửa đổi, bổ
sung một số điều của QĐ 595/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 17 tháng 8 năm 2018

Kính gửi:
- Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hải Dương;
- Đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế hộ gia đình.
Thực hiện Luật bảo hiểm y tế sửa đổi (BHYT), Luật bảo hiểm xã hội
(BHXH), Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp. Ngày 16/7/2018, Bảo hiểm xã
hội Việt Nam ban hành Quyết định số 888/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số
Điều của Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ
BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của
Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; Công văn 2745/BHXH-BT ngày 23/7/2018
về việc giải quyết vướng mắc về thu, cấp thẻ BHYT, hoàn thiện cấp mã số
BHXH cho người tham gia BHYT. BHXH tỉnh Hải Dương đã đăng tải toàn bộ
nội dung của Quyết định 888/QĐ-BHXH, các mẫu biểu và hướng dẫn thực hiện
ghi các biểu mẫu tại website của BHXH tỉnh (http://bhxhhaiduong.gov.vn). Để
thực hiện đúng quy định tại Quyết định số 888/QĐ-BHXH và Công văn
2745/BHXH-BT, BHXH tỉnh Hải Dương đề nghị các đơn vị tra cứu tại website
của BHXH tỉnh tìm hiểu quy định, nội dung của Quyết định để thực hiện; Trong
đó lưu ý một số quy định, nội dung sửa đổi và bổ sung sau đây:
I. Đối với Quyết định số 888/QĐ-BHXH
1. Sửa đổi, bổ sung Điểm 3.2 Khoản 3 Điều 7 như sau:
"3.2. Chi nhánh của doanh nghiệp hoạt động tại địa bàn nào thì đóng
BHXH tại địa bàn đó hoặc đóng tại Công ty mẹ". Như vậy, chi nhánh của đơn
vị có thể lựa chọn nơi đóng BHXH cho thích hợp.
2. Sửa đổi, bổ sung Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 47 như sau:
Đối tượng quy định tại Khoản 1 Điều 17 chậm đóng BHYT từ 30 ngày trở
lên thì đơn vị sử dụng lao động phải chịu trách nhiệm theo quy định tại Điều 49
Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, cụ thể:
“… Điều 49. Xử lý vi phạm
1. Người có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy định khác của
pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm
mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm
hình sự, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
2. Cơ quan, tổ chức có hành vi vi phạm quy định của Luật này và quy
định khác của pháp luật có liên quan đến bảo hiểm y tế thì bị xử phạt vi phạm
hành chính, nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan, tổ chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo
hiểm y tế mà không đóng hoặc đóng không đầy đủ theo quy định của pháp luật
thì sẽ bị xử lý như sau:
a) Phải đóng đủ số tiền chưa đóng và nộp số tiền lãi bằng hai lần mức lãi
suất liên ngân hàng tính trên số tiền, thời gian chậm đóng; nếu không thực hiện
thì theo yêu cầu của người có thẩm quyền, ngân hàng, tổ chức tín dụng khác,
kho bạc nhà nước có trách nhiệm trích tiền từ tài khoản tiền gửi của cơ quan, tổ
chức, người sử dụng lao động có trách nhiệm đóng bảo hiểm y tế để nộp số tiền
chưa đóng, chậm đóng và lãi của số tiền này vào tài khoản của quỹ bảo hiểm y
tế;
b) Phải hoàn trả toàn bộ chi phí cho người lao động trong phạm vi quyền
lợi, mức hưởng bảo hiểm y tế mà người lao động đã chi trả trong thời gian chưa
có thẻ bảo hiểm y tế.”
3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục và mẫu biểu:
- Về Tờ khai (mẫu TK1-TS): Điều chỉnh thành 02 phần; Phân biệt rõ
trường hợp nào phải kê khai, tránh nhầm lẫn khi tham gia và cải cách thủ tục
hành chính. Người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNN thực hiện
kê khai Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế:
+ Đối với người tham gia chưa được cấp mã số BHXH (kê khai chỉ tiêu 113, phần I);
+ Đối với người tham gia đã được cấp mã số BHXH thay đổi thông tin
ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT (kê khai chỉ tiêu 1-5, phần II);
+ Đối với những người không cung cấp được mã số BHXH, chưa được
cấp mã do thiếu sót khi cấp mã số BHXH phải kê khai kèm phụ lục TK1.
II. Đối với Công văn 2745/BHXH-BT
- Tại Điểm 1, Công văn 2745/BHXH-BT hướng dẫn: " Đối tượng đã cấp
thẻ BHYT theo mã số BHXH khi có phát sinh tăng đối tượng do chuyển địa bàn
khác đến hoặc do chuyển đối tượng tham gia BHYT thì xác định đối tượng tham
gia BHYT theo thứ tự ưu tiên và quyền lợi hưởng theo quy định để thực hiện thu,
cấp thẻ BHYT, trường hợp đối tượng tham gia có thẻ BHYT còn giá trị sử dụng
thì thực hiện giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT đã cấp (thẻ BHYT cũ) và cấp thẻ
BHYT mới".
Ví dụ: Ông Nguyễn Văn A có mã số BHXH 1400000099 là người thuộc
đối tượng hộ gia đình nghèo được BHXH tỉnh Sơn La cấp thẻ BHYT có mã thẻ
BHYT (HN 2 14 1400000099) và giá trị sử dụng từ 01/01/2018 đến 31/12/2018.
Từ 01/8/2018, ông A làm việc tại Công ty B do BHXH thành phố Hà Nội đang
quản lý thu, cấp thẻ BHYT và được Công ty B thực hiện lập danh sách báo tăng
và cấp thẻ BHYT cho ông A từ ngày 10/8/2018. BHXH thành phố Hà Nội khi
thực hiện phát sinh thu, cấp thẻ BHYT xác định Ông A có thẻ BHYT đang còn
giá trị sử dụng đến 31/12/2018, thực hiện giảm giá trị sử dụng thẻ BHYT thuộc
hộ gia đình nghèo và cấp thẻ BHYT cho Ông A tại đơn vị B mã thẻ BHYT (DN 4
01 1400000099) và giá trị sử dụng từ 01/8/2018.

Nhận được văn bản này, đề nghị các Đơn vị sử dụng lao động, các Đại lý
thu BHXH, BHYT nghiên cứu và phối hợp thực hiện, trong quá trình thực hiện
nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH tỉnh, BHXH các huyện để xem xét giải
quyết theo thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- GĐ, các phó GĐ BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, QLT.
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