
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 

Số:            /BHXH-TT&PTĐT 

V/v hướng dẫn tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT hộ gia đình 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bắc Kạn, ngày       tháng 11 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, hội đoàn thể thuộc thành phố Bắc Kạn; 

- Ủy ban nhân dân xã, phường thuộc thành phố Bắc Kạn; 

 

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước ta đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ 

đạo xây dựng và thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội (BHXH), Bảo hiểm y tế 

(BHYT) và coi đó là động lực phát triển bền vững đất nước, thể hiện tính ưu việt, 

bản chất tốt đẹp của chế độ ta. Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ 

Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai 

đoạn 2012 - 2020, đã nêu: “BHXH và BHYT là hai chính sách xã hội quan trọng, là 

trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã 

hội, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội và phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện tốt các 

chế độ, chính sách BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, 

đoàn thể, tổ chức xã hội, doanh nghiệp và của mỗi người dân.” 

 Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp 

hành Trung ương khóa XII tiếp tục khẳng định: “BHXH là một trụ cột chính của hệ 

thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, góp 

phần quan trọng thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm ổn định chính trị - 

xã hội, đời sống nhân dân, phát triển bền vững đất nước.” 

Để giúp người dân trên địa bàn hiểu được chính sách tốt đẹp, nhân văn của Đảng 

và Nhà nước về BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHXH tỉnh Bắc Kạn hướng 

dẫn một số nội dung cơ bản về việc tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 

gửi tới các phòng, ban, hội đoàn thể và UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố 

Bắc Kạn phối hợp cùng cơ quan Bảo hiểm xã hội tuyên truyền, phổ biến đến các tổ 

dân phố, khu dân cư, hộ gia đình, nhà hàng, tổ sản xuất... giúp người lao động và nhân 

dân hiểu và tích cực tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cho bản thân và 

gia đình. (gửi kèm theo Phụ lục 1 – Hướng dẫn tham gia BHXH tự nguyện; Phụ lục 2 

– Hướng dẫn tham gia BHYT hộ gia đình và Biểu minh họa mức đóng - hưởng BHXH 

tự nguyện). 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Các hội, đoàn thể của tỉnh; 

- Sở LĐTB&XH; 

- Sở y tế; 

- UBND thành phố Bắc Kạn; 

- Giám đốc, PGĐ BHXH tỉnh; 

- BHXH các huyện; 

- Lưu: VT, TT&PTĐT. 
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PHỤ LỤC I 

HƯỚNG DẪN THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỰ NGUYỆN 

(Kèm theo Công văn số     /BHXH-TT&PTĐT ngày     tháng 11 năm 2020  

của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn) 

 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức 

mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập 

của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia 

hưởng chế độ hưu trí và tử tuất. 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, 

không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc (VD: Người làm nghề tự do, người 
lao động giúp việc gia đình; người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch 

vụ không hưởng tiền lương, xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã…) 

II. QUYỀN LỢI CƠ BẢN ĐƯỢC HƯỞNG 

Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định được 

hưởng quyền lợi như sau: 

1. Chế độ hưu trí  

1.1. Hưởng lương hưu hàng tháng 

 a) Điều kiện hưởng: Đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi theo quy định. 

- Tuổi nghỉ hưu theo quy định: 

+ Năm 2020: nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi. 

+ Năm 2021: nam đủ 60 tuổi 03 tháng, nữ đủ 55 tuổi 04 tháng. 

+ Sau đó, mỗi năm tăng thêm 03 tháng với lao động nam, 04 tháng với lao động nữ. 

Tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028, với lao động nữ sẽ đạt 60 

tuổi vào năm 2035. 

- Nếu đủ điều kiện về tuổi, nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 

năm (120 tháng) được lựa chọn đóng một lần cho thời gian còn thiếu cho đủ 20 năm để 

hưởng lương hưu 

 b) Mức lương hưu hàng tháng: 

Lương hưu 

hàng tháng 
= 

Tỷ lệ hưởng lương hưu 

hàng tháng 
x 

Mức bình quân thu 

nhập tháng đóng BHXH 

Trong đó: - Tỷ lệ hưởng lương hưu của người lao động được tính bằng 45% mức 

bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: 

+ Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 

2022 trở đi là 20 năm; 

+ Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2020 trở đi là 15 năm. 

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động cả nam và nữ được tính 

thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. 



- Mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH được tính trên cơ sở bình quân mức 

thu nhập lựa chọn  x tỷ lệ điều chỉnh tiền đóng BHXH theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

của Nhà nước. 

c) Trợ cấp một lần khi nghỉ hưu: 

- Người có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng 

lương hưu 75%, khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. 

- Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm 

tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính 

bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. 

1.2. BHXH một lần 

a) Điều kiện hưởng 

- Nam đủ 60 tuổi, nữ đủ 55 tuổi nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà 

không tiếp tục tham gia BHXH. 

- Ra nước ngoài để định cư. 

- Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như 

ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang 

giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. 

- Sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH 

và có yêu cầu nhận BHXH một lần. 

b) Mức hưởng 

- Tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau: 

+ 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng 

trước năm 2014. 

+ 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng 

từ năm 2014 trở đi. 

+ Thời gian đóng BHXH chưa đủ 01 năm thì mức hưởng BHXH bằng số tiền 

đã đóng, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. 

- Mức hưởng BHXH một lần không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng 

BHXH tự nguyện, trừ trường hợp là người đang bị mắc một trong những bệnh 

nguy hiểm đến tính mạng và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế. 

1.3. Bảo lưu thời gian đóng BHXH 

Người tham gia BHXH tự nguyện dừng đóng BHXH tự nguyện mà chưa đủ 

điều kiện để hưởng lương hưu theo quy định mà không nhận BHXH một lần thì 

được bảo lưu thời gian đóng BHXH.  

2. Chế độ tử tuất 

2.1. Trợ cấp mai táng 

- Người tham gia đóng BHXH tự nguyện đủ 60 tháng trở lên hoặc đang hưởng 

lương hưu khi chết thì thân nhân được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương 

cơ sở tại thời điểm người tham gia BHXH chết.     

 

 



2.2. Trợ cấp tuất một lần 

- Người tham gia BHXH tự nguyện đang đóng BHXH, đang bảo lưu thời gian 

đóng BHXH chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết thì thân nhân được hưởng trợ 

cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng BHXH. 

+ Mức hưởng: Cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng 

đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014; bằng 02 tháng mức bình 

quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.  

+ Trường hợp người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH 

chưa đủ một năm thì mức trợ cấp bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 02 

tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. 

- Người đang hưởng lương hưu chết thì thân nhân được hưởng trợ cấp tuất 

một lần tính theo thời gian đã hưởng lương hưu. Nếu chết trong 02 tháng đầu 

hưởng lương hưu thì tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng; nếu chết vào 

những tháng sau đó, cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 

0,5 tháng lương hưu. 

2.3. Trợ cấp tuất hàng tháng 

- Người tham gia BHXH tự nguyện (kể cả người đang hưởng lương hưu) có 

từ đủ 15 năm đóng BHXH bắt buộc trở lên thì thân nhân đủ điều kiện được hưởng 

trợ cấp tuất hàng tháng theo quy định của chính sách BHXH bắt buộc. 

- Thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tuất hàng tháng có nguyện vọng được 

hưởng trợ cấp tuất một lần thì được hưởng trợ cấp tuất một lần. 

3. Một số quyền lợi khác 

- Lương hưu và trợ cấp BHXH không bị đánh thuế. 

- Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và 

tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách nhà nước và Quỹ BHXH. 

- Người hưởng lương hưu được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt quá 

trình hưởng lương hưu, 

III. MỨC ĐÓNG, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG 

1. Mức đóng 

Mức đóng hằng tháng của người tham gia BHXH tự nguyện bằng 22% mức 

thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn, thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo 

của khu vực nông thôn (ví dụ, năm 2020 là 700.000 đồng) và cao nhất bằng 20 lần 

mức lương cơ sở tại thời điểm đóng(ví dụ năm 2020 là 29.800.000 đồng). 

Mức đóng 

hàng tháng 
= 

Mức thu nhập 

lựa chọn 
x 22% - 

Mức hỗ trợ của Nhà nước 

(+địa phương (nếu có)) 

- Khoảng cách giữa hai mức thu nhập tháng do người tham gia lựa chọn là 50.000 

đồng/ tháng. (Mức thu nhập lựa chọn = mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn tại thời 

điểm đóng + m (x) 50.000 đồng/ tháng.), m= Tham số tự nhiên có giá trị từ 0 đến n. 

Người tham gia có thể lựa chọn mức thu nhập làm căn cứ đóng thấp nhất là 

700.000 đồng/tháng, 750.000 đồng/tháng, 800.000 đồng/tháng… đến cao nhất là 

29.800.000 đồng/tháng. 



* BHXH thực hiện theo nguyên tắc đóng-hưởng, mức đóng cao thì mức 

hưởng cao. Người tham gia có thể điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ đóng 

khi đã thực hiện xong phương thức cũ. Ví dụ: Tháng 10/2020 lựa chọn mức thu 

nhập làm căn cứ đóng là 700.000 đồng/ tháng. Khi hết phương thức đóng đã đăng 

ký có thể điều chỉnh mức thu nhập làm căn cứ đóng là 3.000.000 đồng/tháng.    

2. Phương thức đóng 

Người tham gia được lựa chọn một trong các phương thức đóng sau đây: 

Đóng hằng tháng; Đóng 03 tháng một lần; Đóng 06 tháng một lần; Đóng 12 tháng 

một lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; 

Đóng một lần cho những năm còn thiếu đối với người tham gia BHXH đã đủ điều 

kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng) 

thì được đóng cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu. 

2.1. Trường hợp người tham gia BHXH đã đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định mà 

thời gian đã đóng BHXH còn thiếu trên 10 năm nếu có nguyện vọng thì tiếp tục đóng 

BHXH tự nguyện theo một trong các phương thức nêu trên (trừ phương thức đóng một 

lần cho thời gian còn thiếu) cho đến khi thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 

năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu để hưởng lương hưu. 

Lưu ý: Người tham gia được thay đối phương thức đóng đã đăng ký khi thực 

hiện xong phương thức đã đăng ký trước đó. Ví dụ: Tháng 10/2020 đăng ký đóng 

hàng tháng, sang tháng 11/2020 có thể điều chỉnh sang phương thức đóng 03 

tháng, 06 tháng.... 

2.2. Thời điểm đóng 

Thời điểm đóng BHXH được thực hiện như sau: 

Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng; 

Trong 03 tháng đối với phương thức đóng 03 tháng một lần; 

Trong 04 tháng đầu đối với phương thức đóng 06 tháng một lần; 

Trong 07 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần. 

Thời điểm đóng BHXH đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về 

sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu được thực hiện tại thời điểm đăng 

ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng. 

Quá thời điểm đóng BHXH theo quy định mà người tham gia BHXH tự 

nguyện không đóng BHXH thì được coi là tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. 

Trường hợp người đang tạm dừng đóng, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại 

phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH với cơ quan BHXH. 

Trường hợp có nguyện vọng đóng bù cho số tháng chậm đóng trước đó thì số 

tiền đóng bù được tính bằng tổng mức đóng của các tháng chậm đóng, áp dụng lãi 

gộp bằng lãi suất đầu tư quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố 

của năm trước liền kề với năm đóng. 

3. Hỗ trợ mức đóng 

Từ 01/01/2018, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền 

đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn 

hộ nghèo của khu vực nông thôn (năm 2020 là 700.000đ), cụ thể: 



STT Đối tượng Tỷ lệ hỗ trợ 
Số tiền được hỗ trợ 

(đồng/tháng) 
Mức đóng thấp nhất 

(đồng/tháng) 

1 Hộ nghèo 30% 46.200 107.800 

2 Hộ cận nghèo 25% 38.500 115.500 

3 Đối tượng khác 10% 15.400 138.600 
 

Người tham gia được giảm trừ ngay số tiền Nhà nước hỗ trợ khi đóng BHXH 

tự nguyện. Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện 

thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng). Ngoài ra, tùy theo 

mỗi địa phương cũng có mức hỗ trợ thêm cho người tham gia BHXH tự nguyện. 

IV. HỒ SƠ, TRÁCH NHIỆM, QUY TRÌNH THU  

1. Thủ tục hồ sơ 

- Người tham gia BHXH tự nguyện: 01 Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông 

tin Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS).  

- Đại lý thu BHXH, BHYT: Lập danh sách người tham gia BHXH tự nguyện 

(Mẫu D05-TS) 

2. Quy trình thu BHXH tự nguyện 

2.1. Người tham gia BHXH tự nguyện  

- Người tham gia BHXH tự nguyện kê khai tờ khai (TK1-TS) được cơ quan 

BHXH hoặc đại lý thu cung cấp. 

- Đóng tiền cho đại lý thu hoặc cơ quan BHXH theo phương thức đã đăng ký 

và nhận Biên lai thu tiền đóng BHXH tự nguyện ( Biên lai theo mẫu quy định của 

Bộ tài chính có đóng dấu treo của cơ quan Bảo hiểm xã hội). 

- Nhận sổ BHXH , nhận thông báo kết quả đóng hoặc thông tin xác nhận thời gian 

đóng BHXH hàng năm do cơ quan BHXH cung cấp thông qua Đại lý thu. 

2.2. Đại lý thu 

- Có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia lập hồ sơ theo quy 

định. Thu tiền của người tham gia BHXH tự nguyện, nộp cho cơ quan BHXH theo 

quy định. Định kỳ thông báo cho người tham gia BHXH tự nguyện để tiếp tục tham 

gia. Thông báo kết quá đóng nộp cho người tham gia BHXH tự nguyện. 

Cần biết thêm thông tin chi tiết, người lao động và nhân dân đến các Đại lý 

thu tại UBND xã, phường, Đại lý thu Bưu điện hoặc liên hệ trực tiếp với phòng 

Truyền thông và phát triển đối tượng - BHXH tỉnh Bắc Kạn.  

Địa chỉ: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn;  

Điện thoại cố định: 02093.873650; 02093 810584   

Điện thoại di động: 0941966576  - 0915202027; 

Website: backan.baohiemxahoi.gov.vn 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 

 



PHỤ LỤC 2 

HƯỚNG DẪN THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ HỘ GIA ĐÌNH 

(Kèm theo Công văn số     /BHXH-TT&PTĐT ngày       tháng 11 năm 2020 

của Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Kạn) 

 

Bảo hiểm y tế (BHYT) là hình thức bảo hiểm được áp dụng trong lĩnh vực 

chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện 

và các đối tượng có trách nhiệm tham gia theo quy định của Luật BHYT 

I. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:  

 Người có tên trong sổ hộ khẩu, người có tên trong sổ tạm trú; chức sắc, chức 

việc, nhà tu hành; người sinh sống trong cơ sở bảo trợ xã hội, trừ những người đã 

tham gia ở nhóm đối tượng khác hoặc khai báo tạm vắng.  

II. QUYỀN LỢI VÀ MỨC HƯỞNG 

1. Quyền lợi 

1.1. Được cấp thẻ BHYT.  

1.2. Được lựa chọn một cơ sở y tế thuận lợi để đăng ký khám bệnh, chữa 

bệnh (KCB) ban đầu; được đổi nơi đăng ký ban đầu vào đầu mỗi quý (theo hướng 

dẫn của Ngành Y tế và cơ quan BHXH). 

1.3. Được quỹ BHYT chi trả chi phí KCB trong phạm vi quyền lợi và mức 

hưởng theo quy định.  

1.4. Được cơ quan BHXH giải thích, cung cấp thông tin về BHYT.  

1.5. Được khiếu nại, tố cáo hành vi vi phạm pháp luật về BHYT.  

 2. Mức hưởng 

2.1. Trường hợp cấp cứu: Người tham gia BHYT được KCB tại bất kỳ cơ sở y 

tế nào và phải xuất trình thẻ BHYT, giấy tờ tùy thân có ảnh trước khi ra viện để được 

hưởng quyền lợi BHYT theo quy định. 

2.2. Khám chữa bệnh đúng tuyến: Trường hợp KCB đúng nơi đăng ký ban 

đầu ghi trên thẻ được quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi như sau:  

- Được 100% chi phí KCB tại tuyến xã; 100% chi phí KCB trong các trường 

hợp chi phí của một lần KCB thấp hơn 15% mức lương cơ sở hiện hành ở mọi 

tuyến; 100% chi phí KCB đối với người bệnh có thời gian tham gia BHYT 05 năm 

liên tục đến thời điểm đi KCB và có số tiền cùng chi trả KCB lũy kế trong năm lớn 

hơn 6 tháng lương cơ sở hiện hành, trừ trường hợp KCB không đúng tuyến. 

- Ngoài quy định trên người tham gia BHYT theo hộ gia đình khi đi KCB 

được hưởng 80% chi phí KCB theo quy định, phần còn lại do người bệnh tự thanh 

toán với cơ sở KCB. Được thanh toán 80% chi phí nhưng không vượt quá 40 tháng 

lương cơ sở hiện hành cho một lần sử dụng dịch vụ kỹ thuật cao chi phí lớn. 

- Trường hợp phải dùng thuốc chống ung thư, thuốc chống thải ghép ngoài 

danh mục của Bộ y tế được phép lưu hành tại Việt Nam được thanh toán 50%. 

2.3. KCB vượt tuyến, trái tuyến:  



KCB vượt tuyến, trái tuyến có xuất trình đầy đủ thủ tục KCB BHYT được 

quỹ BHYT thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo quy định:  

- Tại bệnh viện tuyến trung ương là 40% chi phí điều trị nội trú; 

- Tại bệnh viện tuyến tỉnh là 60% chi phí điều trị nội trú đến ngày 31/12/2020; 

100% chi phí điều trị nội trú từ ngày 01/01/2021 trong phạm vi cả nước. 

III. MỨC ĐÓNG, PHƯƠNG THỨC ĐÓNG  

1. Mức đóng 

 Tổng số tiền phải đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở tại thời điểm đóng nhân 

số tháng đóng.  

 Khi 100% thành viên hộ gia đình tham gia BHYT được giảm trừ mức đóng 

từ người thứ 2 trở đi cụ thể như sau: 

- Người thứ nhất đóng bằng mức quy định bằng 4,5% mức lương cơ sở; 

- Từ người thứ hai, thứ ba, thứ tư đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức 

đóng của người thứ nhất; từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% mức đóng của 

người thứ nhất. 

Ví dụ: Năm 2020, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng. 

Người thứ nhất đóng 804.600 đồng/năm; Người thứ hai đóng 563.220 

đồng/năm; Người thứ ba đóng 482.760 đồng/năm; Người thứ tư đóng 402.300 

đồng/năm; Từ người thứ năm trở đi đóng 321.840 đồng/năm. 

* Ghi chú: Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương 

cơ sở, người tham gia không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần 

chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn 

lại mà người tham gia đã đóng BHYT. 

- Đối với hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung 

bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng thì không áp dụng giảm trừ 

mức đóng theo quy định trên. 

2. Phương thức đóng BHYT 

 Hộ gia đình tham gia BHYT có thể lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng 

hoặc 12 tháng đóng một lần thông qua Đại lý thu BHXH, BHYT. 

IV. THỦ TỤC, ĐỊA ĐIỂM THAM GIA  

1. Thủ tục tham gia  

- Người tham gia BHYT kê khai tờ khai được cơ quan BHXH hoặc Đại lý thu 

cung cấp.  

- Đóng tiền cho Đại lý thu BHXH, BHYT hoặc cơ quan BHXH và nhận Biên 

lai thu tiền theo mẫu của Bộ tài chính (có đóng dấu treo của cơ quan BHXH).  

2. Địa điểm tham gia  

Hệ thống Đại lý thu BHXH, BHYT thuộc UBND xã, phường; Tại các Bưu 

cục, điểm Bưu điện văn hóa xã, phường; Bưu điện thành phố.  

V. MỘT SỐ LƯU Ý  

- Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích, không cho người khác mượn thẻ và 

không sử dụng thẻ của người khác trong KCB. 



- Xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh khi KCB BHYT. 

- Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT 

lần sau nối tiếp lần trước; trường hợp gián đoạn tối đa không quá 03 tháng. 

- Đối với người tham gia BHYT lần đầu hoặc không liên tục từ 3 tháng trở 

lên trong năm tài chính thì thẻ có giá trị sử dụng sau 30 ngày, kể từ ngày đóng. 

- Để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục và không bị gián đoạn, trước khi 

thẻ BHYT hết hạn sử dụng, hộ gia đình phải đóng tiền cho Đại lý thu BHXH, 

BHYT hoặc cơ quan BHXH. 

- Từ ngày 09/12/2019, Hệ thống Giao dịch điện tử BHXH tích hợp với Cổng 

Dịch vụ công Quốc gia để thực hiện liên thông cấp lại BHYT do hỏng, mất, người 

tham gia gia BHYT thực hiện qua các bước sau: 

Bước 1: Người dân cần có máy tính hoặc điện thoại thông minh (smartphone) 

kết nối internet là có thể thực hiện cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất mà không cần 

phải ra khỏi nhà. 

Bước 2: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn, đăng ký tài khoản và thực hiện các bước cấp lại thẻ.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc người dân có thể gọi đến tổng 

đài cổng Dịch vụ công Quốc gia 18001096 hoặc BHXH Việt Nam 19009068 để 

được hướng dẫn cụ thể) 

- Hiện nay, BHXH Việt Nam đã phối hợp với các Ngân hàng để thực hiện 

việc gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình và đóng tiếp tiền tham gia BHXH tự nguyện 

thông qua ứng dụng Internet Banking, Mobile Banking hoặc chuyển khoản tại 

quầy giao dịch của các ngân hàng. Dự kiến, Quý III/2020, BHXH Việt Nam sẽ tích 

hợp, cung cấp tiện ích gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình và đóng tiếp tiền tham gia 

BHXH tự nguyện trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. 

Tham gia BHYT theo hộ gia đình là nghĩa vụ, nhưng mang lại rất nhiều 

quyền lợi cho người dân theo quy định của pháp luật. Hiện nay, quyền lợi và mức 

hưởng BHYT theo hộ gia đình cơ bản đầy đủ, tương đồng với những nhóm đối 

tượng khác tham gia BHYT. Do vậy, hãy tham gia BHYT để bảo vệ, chăm sóc sức 

khoẻ bản thân và gia đình bạn. 

Cần biết thêm thông tin chi tiết, người lao động và nhân dân đến các Đại lý 

thu tại UBND xã, phường, Đại lý thu Bưu điện hoặc liên hệ trực tiếp với phòng 

Truyền thông và phát triển đối tượng - BHXH tỉnh Bắc Kạn.  

Địa chỉ: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn;  

Điện thoại cố định: 02093.873650; 02093 810584   

Điện thoại di động: 0941966576  - 0915202027; 

Website: backan.baohiemxahoi.gov.vn 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 

https://dichvucong.gov.vn/
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VÍ DỤ MINH HỌA MỨC ĐÓNG - MỨC HƯỞNG BHXH TỰ NGUYỆN 

1. Dẫn chiếu áp dụng quy định của pháp luật hiện hành về việc mức đóng và một số giả định để tính mức hưởng 

(1) Mức hỗ trợ của Nhà nước = 700.000 x 22% x tỷ lệ hỗ trợ. Trong đó: tỷ lệ hỗ trợ đối với người tham gia thuộc hộ nghèo là 30% 

(bằng 46.200đ/tháng); hộ cận nghèo là 25% (bằng 38.500đ/tháng); đối tượng khác là 10% (bằng 15.400đ/tháng). Thời gian hỗ trợ tùy 

thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện của người tham gia nhưng không quá 10 năm (120 tháng) 

(2) Số tiền phải đóng của người tham gia theo phương thức đóng một lần cho năm năm về sau được tính tại thời điểm năm 2019 theo 

quy định tại Thông tư số 01/2016/TT-BLĐTBXH ngày 18/02/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (năm 2019 áp dụng mức lãi 

suất đầu tư Quỹ BHXH bình quân tháng do BHXH Việt Nam công bố của năm 2018 là 0,5333%). 

(3) Mức lương hưu dự kiến sau 20 năm đóng BHXH với thời điểm đóng BHXH từ tháng 01/2019, thời điểm hưởng lương hưu dự kiến là 

tháng 01/2039 theo các giả định làm căn cứ tính lương hưu như sau: 

- Chỉ số điều chỉnh tiền đóng BHXH theo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 5%/năm tính từ năm thứ ba về trước (t-2), năm thứ hai (t-1) và năm 

thứ nhất là 1,00 (theo Thông tư số 42/2016/TT-BLĐTBXH, số 32/2017/TT-BLĐTBXH và số 35/2018/TT-BLĐTBXH thì bình quân mức 

điều chỉnh chỉ số CPI qua các năm là 0,05; riêng mức điều chỉnh tại năm thứ 2 (t-1) và năm thứ nhất là 1,00) 

- Tổng tiền lương hưu dự kiến nhận được trong thời gian 20 năm (tạm tính trên cơ sở mức tăng lương hưu hàng năm là 7%). 

- Mức lương cơ sở tại thời điểm năm 2059 là 10.000.000 đồng. 

Ghi chú: “Ví dụ mức đóng và mức hưởng dưới đây dựa trên các giả định và quy định của pháp luật hiện hành về BHXH. Khi người tham gia 

BHXH tự nguyện, mức lương hưu và các mức hưởng khác sẽ được tính toán theo số liệu thực tế và sự thay đổi (nếu có) theo quy định của 

pháp luật về BHXH” 
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1. VÍ DỤ MINH HỌA MỨC ĐÓNG - MỨC HƯỞNG BHXH TỰ NGUYỆN 

Đối với: Nữ 

Mức thu 

nhập 

người 

tham gia 

lựa chọn  

MỨC ĐÓNG Tổng quyền lợi được hưởng 

Mức đóng hàng tháng 
Số tiền 

đóng 

trong thời 

gian 5 

năm (nếu 

đóng theo 

phương 

thức 1 

tháng, 3 

tháng, 6 

tháng, 1 

năm) 

(đồng) 

Mức đóng một lần cho 5 

năm về sau 
Tổng số tiền 

đóng trong 

20 năm theo 

phương 

thức 01 

tháng, 03 

tháng, 06 

tháng, 01 

năm (trong 

đó được Nhà 

nước hỗ trợ 

10 năm) 

Lương hưu 
Số tiền 

Quỹ 

BHXH 

đóng 

BHYT cho 

thời gian 

hưởng 

lương hưu 

đồng) 

Số tiền Mai 

táng phí, 

trợ cấp tuất 

thân nhân 

được hưởng 

khi người 

hưởng 

lương hưu 

chết 

đồng) 

Tổng quyền 

lợi 

đồng) 

Chưa có 

hỗ trợ của 

Nhà nước 

(đồng/ 

tháng) 

Số tiền 

Nhà 

nước hỗ 

trợ đối 

với đối 

tượng 

khác(1) 

(đồng/ 

tháng) 

Số tiền 

người 

tham gia 

phải đóng 

(đồng/ 

tháng) 

Số tiền đóng 

của người 

tham gia(2) 

(đồng) 

Số tiền 

được chiết 

khấu theo 

lãi suất  

Quỹ đầu tư 

BHXH 

Mức 

lương hưu  

bắt đầu 

hưởng  

dự kiến  

(đồng/ 

tháng) 

Tổng lương 

hưu dự kiến 

nhận được 

trong thời 

gian 

20 năm kể 

từ khi nghỉ 

hưu 

(đồng) 

1 
2=22% x 

1 
3=10%x700,

000x22% 4=2-3 5=4x60th  7=5-6 8 9 10 11=10*4,5% 12 
13=10+11+1

2 
                                           

700,000  

              

154,000  

                    

15,400  

                   

138,600  

            

8,316,000  

             

7,007,761  

            

1,308,239  

          

35,112,000  

                

567,875  

            

279,363,782  

               

12,571,370  

    

106,161,207  

      

398,096,359  

                                        

1,000,000  

              

220,000  

                    

15,400  

                   

204,600  

          

12,276,000  

           

10,407,088  

            

1,868,912  

          

50,952,000  

                

811,250  

            

399,091,118  

             

17,959,100  

    

108,801,724  

      

525,851,942  

                                        

1,500,000  

              

330,000  

                    

15,400  

                   

314,600  

          

18,876,000  

           

16,072,631  

            

2,803,369  

          

77,352,000  

             

1,216,875  

            

598,636,677  

               

26,938,650  

    

113,202,586  

      

738,777,913  

                                        

2,000,000  

              

440,000  

                    

15,400  

                   

424,600  

          

25,476,000  

           

21,738,175  

            

3,737,825  

        

103,752,000  

             

1,622,500  

            

798,182,235  

               

35,918,201  

    

117,603,448  

      

951,703,884  

                                        

2,500,000  

              

550,000  

                    

15,400  

                   

534,600  

          

32,076,000  

           

27,403,719  

            

4,672,281  

        

130,152,000  

             

2,028,125  

            

997,727,794  

               

44,897,751  

    

122,004,310  

   

1,164,629,855  

                                        

3,000,000  

              

660,000  

                    

15,400  

                   

644,600  

          

38,676,000  

           

33,069,263  

            

5,606,737  

        

156,552,000  

             

2,433,750  

         

1,197,273,353  

               

53,877,301  

    

126,405,172  

   

1,377,555,826  

                                        

3,500,000  

              

770,000  

                    

15,400  

                   

754,600  

          

45,276,000  

           

38,734,807  

            

6,541,193  

        

182,952,000  

             

2,839,375  

         

1,396,818,912  

               

62,856,851  

    

130,806,034  

   

1,590,481,797  

                                        

4,000,000  

              

880,000  

                    

15,400  

                   

864,600  

          

51,876,000  

           

44,400,350  

            

7,475,650  

        

209,352,000  

             

3,245,000  

         

1,596,364,471  

               

71,836,401  

    

135,206,896  

   

1,803,407,768  

                                        

4,500,000  

              

990,000  

                    

15,400  

                   

974,600  

          

58,476,000  

           

50,065,894  

            

8,410,106  

        

235,752,000  

             

3,650,625  

         

1,795,910,030  

               

80,815,951  

    

139,607,757  

   

2,016,333,739  

                                        

5,000,000  

           

1,100,000  

                    

15,400  

                

1,084,600  

          

65,076,000  

           

55,731,438  

            

9,344,562  

        

262,152,000  

             

4,056,250  

         

1,995,455,589  

               

89,795,502  

    

144,008,619  

   

2,229,259,710  

                                        

5,500,000  

           

1,210,000  

                    

15,400  

                

1,194,600  

          

71,676,000  

           

61,396,982  

          

10,279,018  

        

288,552,000  

             

4,461,875  

         

2,195,001,148  

               

98,775,052  

    

148,409,481  

   

2,442,185,681  

                                        

6,000,000  

           

1,320,000  

                    

15,400  

                

1,304,600  

          

78,276,000  

           

67,062,526  

          

11,213,474  

        

314,952,000  

             

4,867,500  

         

2,394,546,706  

             

107,754,602  

    

152,810,343  

   

2,655,111,652  
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2. VÍ DỤ MINH HỌA MỨC ĐÓNG - MỨC HƯỞNG BHXH TỰ NGUYỆN 

  Đối với: Nam 

Mức 

thu 

nhập 

lựa 

chọn 

MỨC ĐÓNG Tổng quyền lợi được hưởng 

Mức đóng hàng tháng 
Số tiền 

phải đóng 

trong thời 

gian 5 

năm (nếu 

đóng theo 

phương 

thức 1 

tháng, 3 

tháng, 6 

tháng, 1 

năm) 

(đồng) 

Mức đóng một lần cho 5 

năm về sau Tổng số tiền 

đóng trong 20 

năm theo 

phương thức 

01 tháng, 03 

tháng, 06 

tháng, 01 

năm (trong đó 

được Nhà 

nước hỗ trợ 10 

năm) 

Lương hưu Số tiền 

Quỹ 

BHXH 

đóng 

BHYT cho 

thời gian 

hưởng 

lương hưu  

(đồng) 

Số tiền 

Mai táng 

phí, trợ 

cấp tuất 

thân nhân 

được 

hưởng khi 

người 

hưởng 

lương hưu 

chết 

(đồng) 

Tổng quyền lợi 

(đồng) 

Chưa có 

hỗ trợ 

của Nhà 

nước 

(đồng/ 

tháng) 

Số tiền 

Nhà 

nước 

hỗ trợ 

đối với 

đối 

tượng 

khác(1) 

(đồng/ 

tháng) 

Số tiền 

người 

tham gia 

phải đóng 

(đồng/thán

g) 

Số tiền 

phải đóng 

của người 

tham gia(2) 

(đồng) 

Số tiền 

được chiết 

khấu theo 

lãi suất  

Quỹ đầu tư 

BHXH 

Mức 

lương hưu  

bắt đầu 

hưởng  

dự kiến  

(đồng/ 

tháng 

Tổng lương 

hưu dự kiến 

nhận được 

trong thời 

gian 

20 năm kể 

từ khi nghỉ 

hưu 

(đồng) 

1 
2=22% x 

1 

3=10%x70

0,000x22

% 
4=2-3 5=4x60th  7=5-6 8 9 10 11=10*4,5% 12 13=10+11+12 

      

700,000  

     

154,000  

    

15,400  

      

138,600  

    

8,316,000  

       

7,007,761       1,308,239  

          

35,112,000  

       

464,625  

       

228,570,367  

               

10,285,667  

     

105,040,987  

          

343,897,021  

   

1,000,000  

     

220,000  

    

15,400  

      

204,600  

  

12,276,000  

     

10,407,088       1,868,912  

          

50,952,000  

       

663,750  

       

326,529,096  

               

14,693,809  

     

107,201,410  

          

448,424,316  

   

1,500,000  

     

330,000  

    

15,400  

      

314,600  

  

18,876,000  

     

16,072,631       2,803,369  

          

77,352,000  

       

995,625  

       

489,793,645  

               

22,040,714  

     

110,802,116  

          

622,636,474  

   

2,000,000  

     

440,000  

    

15,400  

      

424,600  

  

25,476,000  

     

21,738,175       3,737,825  

        

103,752,000  

    

1,327,500  

       

653,058,193  

               

29,387,619  

     

114,402,821  

          

796,848,632  

   

2,500,000  

     

550,000  

    

15,400  

      

534,600  

  

32,076,000  

     

27,403,719       4,672,281  

        

130,152,000  

    

1,659,375  

       

816,322,741  

               

36,734,523  

     

118,003,526  

          

971,060,790  

   

3,000,000  

     

660,000  

    

15,400  

      

644,600  

  

38,676,000  

     

33,069,263       5,606,737  

        

156,552,000  

    

1,991,250  

       

979,587,289  

               

44,081,428  

     

121,604,231  

       

1,145,272,948  

   

3,500,000  

     

770,000  

    

15,400  

      

754,600  

  

45,276,000  

     

38,734,807       6,541,193  

        

182,952,000  

    

2,323,125  

    

1,142,851,837  

               

51,428,333  

     

125,204,937  

       

1,319,485,106  

   

4,000,000  

     

880,000  

    

15,400  

      

864,600  

  

51,876,000  

     

44,400,350       7,475,650  

        

209,352,000  

    

2,655,000  

    

1,306,116,385  

               

58,775,237  

     

128,805,642  

       

1,493,697,265  

   

4,500,000  

     

990,000  

    

15,400  

      

974,600  

  

58,476,000  

     

50,065,894       8,410,106  

        

235,752,000  

    

2,986,875  

    

1,469,380,934  

               

66,122,142  

     

132,406,347  

       

1,667,909,423  

   

5,000,000  

  

1,100,000  

    

15,400  

   

1,084,600  

  

65,076,000  

     

55,731,438  

 

  9,344,562  

        

262,152,000  

 

3,318,750  

 

1,632,645,482  

               

73,469,047  

     

136,007,052  

       

1,842,121,581  

   

5,500,000 

  

1,210,000  

    

15,400  

   

1,194,600  

  

71,676,000  

     

61,396,982     10,279,018  

        

288,552,000  

    

3,650,625  

    

1,795,910,030  

               

80,815,951  

     

139,607,757  

       

2,016,333,739  

   

6,000,000  

  

1,320,000  

    

15,400  

   

1,304,600  

  

78,276,000  

     

67,062,526     11,213,474  

        

314,952,000  

    

3,982,500  

    

1,959,174,578  

               

88,162,856  

     

143,208,463  

       

2,190,545,897  



 

53 
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