
Bạn có quan tâm đến BHYT? Bạn muốn tham gia BHYT? 
Nhưng bạn còn ngần ngại vì chưa nắm rõ các thủ tục cần thiết…

Đừng lo lắng, bởi tham gia BHYT vô cùng đơn giản.
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1. THỦ TỤC KHI THAM GIA BHYT

Khi tham gia BHYT, bạn có trách nhiệm kê khai đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân 
phù hợp với sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú theo mẫu đăng ký tham gia BHYT (Điều 17 
Luật BHYT) và CMND, căn cước công dân hoặc các giấy tờ chứng minh nhân thân có 
ảnh khác.

Các bước mua thẻ BHYT:

2. MỨC ĐÓNG BHYT (VNĐ):

HÃY THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ VÌ LỢI ÍCH BẢN THÂN  
VÀ GIA ĐÌNH BẠN

Số người tham gia BHYT 
theo Hộ gia đình

 

Số tiền đóng
cho 1 người/năm

Tổng số tiền  
cho 1 hộ/năm

Người thứ nhất

Người thứ hai

Người thứ ba

Người thứ tư

Người thứ năm

Lưu ý:
• Người thứ sáu trở đi, số tiền đóng bằng mức người thứ năm 
•  Bạn có thể mua thẻ BHYT theo từng quý.

* Mức đóng BHYT sẽ thay đổi  
nếu Chính phủ tăng Mức lương cơ sở.

Đăng ký1 Lấy mẫu tờ khai và điền 
các thông tin cá nhân2 Nộp tờ khai và 

tiền phí BHYT3

3. ĐỊA ĐIỂM MUA BHYT:

• Tại đại lý của BHXH (UBND phường xã nơi cư trú, cơ sở khám chữa bệnh, …)

• Tại cơ quan BHXH quận, huyện.

sau 1/7/2020 (*)
Thời điểm tham gia BHYT  

321.840

402.300

482.760

563.220

804.600

2.574.720

2.252.880 

1.850.580

1.367.820

  804.600 




