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Cp li th bo him y t
Bc 1: S quan, h s quan, chin s ngha v, hc viên Công an nhân dân i din
cho thân nhân; ngi lao ng làm vic theo hp ng lao ng, công nhân Công
an, công dân tm tuyn trc khi chính thc c tuyn chn vào Công an nhân
dân; hc sinh trng vn hóa Công an nhân dân và sinh viên là ngi nc
ngoài, sinh viên h dân s ang hc tp ti các trng Công an nhân dân phi có
n ngh cp li th bo him y t có xác nhn ca th trng c quan, n v trc tip qun lý,
np cho c quan t chc cán b thuc các trng Công an; Công an, Cnh sát
phòng cháy và cha cháy tnh, thành ph trc thuc Trung ng; doanh nghip,
n v s nghip công lp thuc B Công an.
Bc 2: Sau khi tip nhn h s cp li th bo him y t do n v trc tip qun lý chuyn n,
c quan t chc cán b thuc các trng Công an; Công an, Cnh sát phòng
cháy và cha cháy tnh, thành ph trc thuc Trung ng; doanh nghip, n v s
nghip công lp thuc B Công an có trách nhim lp:
- Danh sách ngi lao ng, hc sinh, sinh viên và thân nhân s quan, h s
quan, chin s tham gia bo him y t (Mu 01-DS);
- Danh sách ngi lao ng ang tham gia bo him xã hi trong Công an nhân
dân có xác nhn ca Bo him xã hi Công an nhân dân (Mu 02-DS), nu có.
Bc 3: C quan t chc cán b thuc các trng Công an; Công an, Cnh sát
phòng cháy và cha cháy tnh, thành ph trc thuc Trung ng; doanh nghip,
n v s nghip công lp thuc B Công an có trách nhim lp h s ngh Bo him xã
hi tnh cp li th bo him y t.
Bc 4: Bo him xã hi tnh có trách nhim cp và chuyn th bo him y t v trng
Công an; Công an, Cnh sát phòng cháy và cha cháy tnh, thành ph trc
thuc Trung ng; doanh nghip, n v s nghip công lp thuc B Công an
chuyn th cho các i tng c cp li.
Ti n v Công an ni qun lý trc tip s quan, h s quan, chin s ngha v, hc viên
Công an nhân dân i din cho thân nhân; ngi lao ng làm vic theo hp ng
lao ng, công nhân Công an, công dân tm tuyn trc khi chính thc c tuyn
chn vào Công an nhân dân; hc sinh trng vn hóa Công an nhân dân và
sinh viên là ngi nc ngoài, sinh viên h dân s ang hc tp ti các trng Công
an nhân dân.
+ Thành phn h s:
a) n ngh cp li th bo him y t;
b) Danh sách ngi lao ng, hc sinh, sinh viên và thân nhân s quan, h s
quan, chin s trong Công an nhân dân tham gia bo him y t;
c) Danh sách ngi lao ng ang tham gia bo him xã hi trong Công an nhân
dân (nu có);
d) Vn bn ngh cp li th bo him y t ca các n v trng Công an; Công an, Cnh
sát phòng cháy và cha cháy tnh, thành ph trc thuc Trung ng; doanh
nghip, n v s nghip công lp thuc B Công an.
+ S lng h s: 01 (mt) b.
Trong thi hn 07 ngày làm vic, k t ngày nhn c h s ngh câp li the bao
hiêm y tê, Bo him xã hi tnh có trách nhim cp li th bo him y t và chuyn th
bo him y t v các n vi trng Công an; Công an, Cnh sát phòng cháy và
cha cháy tnh, thành ph trc thuc Trung ng; doanh nghip, n v s nghip
công lp thuc B Công an.
S quan, h s quan, chin s ngha v, hc viên Công an nhân dân i din cho

thân nhân; ngi lao ng làm vic theo hp ng lao ng, công nhân Công an,
công dân tm tuyn trc khi chính thc c tuyn chn vào Công an nhân dân;
chính
hc sinh trng vn hóa Công an nhân dân và sinh viên là ngi nc ngoài,
sinh viên h dân s ang hc tp ti các trng Công an nhân dân.
C quan t chc cán b ni n v Công an qun lý trc tip s quan, h s quan, chin
s ngha v, hc viên Công an nhân dân i din cho thân nhân; ngi lao ng
làm vic theo hp ng lao ng, công nhân Công an, công dân tm tuyn trc
C quan thc hin th tc
khi chính thc c tuyn chn vào Công an nhân dân; hc sinh trng vn hóa
hành chính
Công an nhân dân và sinh viên là ngi nc ngoài, sinh viên h dân s ang
hc tp ti các trng Công an nhân dân; c quan Bo him xã hi các tnh, thành
ph trc thuc Trung ng.
Kt qu thc hin th tc hành Th bo him y t c cp li.
chính
Phí cp li th bo him y t: 4.000 ng/th (theo Thông t s 19/2010/TT-BTC,
ngày 03/02/2010 ca B Tài chính v vic quy nh mc thu, ch thu, np, qun lý
và s dng phí cp li và i th bo him y t).
L phí (nu có)
C quan tô chc can bô cua trng Công an nhân dân; Công an, Cnh sát
phòng cháy và cha cháy tnh, thành ph trc thuc Trung ng; doanh nghip,
n v s nghip công lp thuc B Công an t chc thu phí cp li th bo him y t
chuyn cho c quan Bo him xã hi thc hiên câp lai the bao hiêm y tê.
+ n ngh cp li hoc i th bo him y t (mu s 01-N hoc02-N);
+ Danh sách ngi lao ng, hc sinh, sinh viên và thân nhân s quan, h s
Tên mu n, mu t khai (nu
quan, chin s trong công an nhân dân tham gia bo him y t (mu s 01-DS);
có)
+ Danh sách ngi lao ng ang tham gia bo him xã hi trong Công an nhân
dân (mu s 02-DS).
m bo úng i tng tham gia bo him y t theo quy nh ti iu 3 Thông t liên tch s
09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015 ca B Công an, B Y t,
B Tài chính hng dn thc hin bo him y t i vi ngi lao ng, hc sinh, sinh viên
và thân nhân s quan, h s quan, chin s trong Công an nhân dân; c th là:
a) i tng do ngi lao ng, Công an n v, a phng óng bo him y t
+ Công dân c tm tuyn trc khi chính thc c tuyn chn vào Công an nhân
dân;
+ Công nhân Công an;
+ Ngi lao ng làm vic theo hp ng không xác nh thi hn, hp ng có thi hn t
Yêu cu, iu kin thc hin th
3 tháng tr lên.
tc hành chính (nu có)
b) i tng do ngân sách nhà nc óng bo him y t
+ Thân nhân s quan, h s quan ang công tác, h s quan, chin s ngha v,
hoc viên Công an nhân dân ang hoc tp tai cac trng trong và ngoài
Công an nhân dân hng sinh hoat phi t ngân sach nhà nc;
+ Hc sinh trng vn hóa Công an nhân dân;
+ Sinh viên là ngi nc ngoài ang hc tp ti trng Công an nhân dân, c cp hc
bng t ngân sách nhà nc.
c) i tng c ngân sách nhà nc h tr óng bo him y t là sinh viên h dân s ang
hc tp ti các trng Công an nhân dân.
+ Thông t liên tch s 09/2015/TTLT-BCA-BYT-BTC, ngày 28/12/2015 ca
B Công an, B Y t, B Tài chính hng dn thc hin bo him y t i vi ngi lao ng,
Cn c pháp lý ca th tc
hc sinh, sinh viên và thân nhân s quan, h s quan, chin s trong Công an
hành chính
nhân dân.
+ Thông t s 19/2010/TT-BTC, ngày 03/02/2010 ca B Tài chính v vic
quy nh mc thu, ch thu, np, qun lý và s dng phí cp li và i th bo him y t.

