
XX- LĨNH VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI BẮT BUỘC VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI 

TỰ NGUYỆN 

 1. Thủ tục Đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện 

-  Trình tự thực hiện: 

Bước 1: - Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ theo quy định. 

Bước 2: - Nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ tại Ủy ban nhân dân 

phường –xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần). 

- Cán bộ phụ trách Bảo hiểm y tế tự nguyện phường – xã, thị trấn kiểm tra tính 

đầy đủ  

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ cán bộ tiếp nhận thực hiện cho người dân; 

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn 

một lần để người nộp hoàn thiện hồ sơ. 

Bước 3: - Nhận kết quả giải quyết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy 

ban nhân dân phường xã, thị trấn (trong giờ hành chính từ thứ hai đến sáng thứ bảy 

hàng tuần). 

-  Cách thức thực hiện: Trực tiếp nộp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước. 

- Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

- Hộ khẩu thường trú, KT3, tạm trú (từ 12 tháng trở lên); 

- Thẻ Bảo hiểm y tế tự nguyện cũ (nếu có) 

- Chứng minh nhân dân người tham gia Bảo hiểm y tế tự nguyện. 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ). 

- Thời hạn giải quyết: Do Bảo hiểm Xã hội quận – huyện quy định theo từng giai 

đoạn cụ thể. 

- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân 

- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bảo hiểm Xã hội quận – huyện 

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện 

(nếu có): không có 

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân phường-xã, thị trấn. 

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): không có 

- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thẻ 



- Lệ phí (nếu có) Đăng ký mua thẻ Bảo Hiểm y tế tự nguyện:  750.6000đ/người/năm 

(01 hộ với 03 người trở lên cùng đăng ký mua, thì người thứ 03 được giảm 10% 

và người thứ 04 trở về sau giảm được giảm 20%/người) 

- Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm): Không có; 

- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): 

- Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

 + Nghị định của Chính phủ: Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của 

Chính phủ ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế. 

 + Thông tư liên tịch của Bộ Y tế và Bộ Tài chính: Thông tư liên tịch số 

14/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 10/12/2007 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng 

dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-

BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 

bảo hiểm y tế tự nguyện. 

+ Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành ngày 

14/4/2017 về ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất  

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động- bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, 

thẻ bảo hiểm y tế. 

 



 


