
Từ năm tài chính 2018 chế độ bảo hiểm y tế quốc dân sẽ có thay đổi 
 

<Tóm tắt về cải cách chế độ bảo hiểm y tế quốc dân> 
 

Dựa theo sửa đổi Luật bảo hiểm y tế quốc dân để xây dựng chế độ bảo hiểm y tế bền vững (thi hành tháng 5 

năm 2015) , từ năm tài chính 2018, nhằm mục đích ổn định hóa chế độ bảo hiểm, cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm 

chính quản lý tài chính của bảo hiểm y tế quốc dân, đóng vai trò trung tâm vận hành chế độ bảo hiểm và bảo 

đảm sự ổn định trong quản lý tài chính. Các thủ tục liên quan sẽ do cấp thành phố tiếp tục phụ trách.  

 

Đường link liên quan: 

Trang chủ tỉnh Chiba Về cải cách chế độ bảo hiểm y tế quốc dân  (Tiếng Nhật) 

 

Vai trò của cấp tỉnh và cấp thành phố sau khi thực hiện cải cách  

Mục đích cải cách  

1. Vận hành 

chung 

• Cấp tỉnh cùng các cấp địa phương trực thuộc chịu trách nhiệm vận hành chế độ bảo 

hiểm.  

• Nhằm mục đích ổn định hóa chế độ bảo hiểm, cấp tỉnh sẽ chịu trách nhiệm chính 

quản lý tài chính của bảo hiểm y tế quốc dân, đóng vai trò trung tâm vận hành chế 

độ bảo hiểm và bảo đảm sự ổn định trong quản lý tài chính. 

• Cấp tỉnh chỉ ra phương châm vận hành chế độ bảo hiểm thống nhất cùng các cấp 

địa phương trực thuộc, thúc đẩy hiệu quả hoá, tiêu chuẩn hoá, mở rộng hóa các 

nghiệp vụ mà cấp địa phương phụ trách. 

• Cấp tỉnh đề ra tầm nhìn thống nhất cho việc vận hành chế độ bảo hiểm, thúc đẩy 

hiệu quả hóa, tiêu chuẩn hoá, khu vực hóa nghiệp vụ hành chính của các cấp địa 

phương.  

 
Nhiệm vụ của cấp tỉnh  Nhiệm vụ của các cấp địa phương 

2. Quản lý tài 

chính 

 

Chịu trách nhiệm chính vận hành tài chính  

• Quyết định mức nộp phí bảo hiểm cho 

từng địa phương.  

• Thành lập và vận hành Quỹ ổn định 

hóa tài chính. 

• Nộp phí bảo hiểm thu được cho 

thành phố. 

3. Quản lý tư 

cách 

• Dựa trên phương châm vận hành chế 

độ bảo hiểm, thúc đẩy hiệu quả hóa, 

tiêu chuẩn hoá, khu vực hóa nghiệp vụ 

hành chính của các cấp địa phương. 

(Tương tự với Mục 4 và 5) 

• Quản lý tư cách bảo hiểm (cấp thẻ 

bảo hiểm,...).  

4. Quyết định 

mức phí bảo 

hiểm; áp dụng 

và thu phí bảo 

hiểm   

• Dựa trên phương pháp tính toán tiêu 

chuẩn, tính toán và công bố mức phí 

bảo hiểm tiêu chuẩn cho từng địa 

phương. 

• Tham khảo mức phí bảo hiểm tiêu 

chuẩn và quyết định mức phí bảo 

hiểm. 

• Áp dụng và thu phí bảo hiểm dựa 

vào tình trạng mỗi cá nhân. 

https://www.pref.chiba.lg.jp/hoken/seidokaikaku.html


5. Cấp tiền 

bảo hiểm 

• Cấp toàn bộ chi phí cần thiết để cấp 

bảo hiểm cho các cấp địa phương trực 

thuộc. 

• Kiểm tra việc cấp tiền bảo hiểm của 

các cấp địa phương trực thuộc. 

• Quyết định việc cấp bảo hiểm. 

• Dựa vào tình trạng mỗi cá nhân 

miễn giảm phí bảo hiểm. 

6. Hỗ trợ sức 

khoẻ 

• Hỗ trợ các cấp địa phương trực thuộc 

trong các dự án chăm sóc sức khoẻ.  

• Hỗ trợ chăm sóc sức khoẻ phù hợp 

dựa vào đặc trưng của người tham 

gia bảo hiểm (Dự án Data Heath,...). 

                 (Theo tài liệu của Bộ phúc lợi và lao động Nhật Bản) 

 

Cấp tỉnh sẽ: 

• Ước tính chi phí y tế và quyết định mức nộp phí bảo hiểm cho từng cho từng địa phương trực thuộc. 

• Dựa trên phương pháp tính toán tiêu chuẩn thiết lập bởi cấp tỉnh, tính toán và công bố mức phí bảo hiểm 

tiêu chuẩn cho từng địa phương trực thuộc.  

Cấp địa phương sẽ: 

• Tham khảo mức phí bảo hiểm tiêu chuẩn do tỉnh công bố và quyết định mức phí bảo hiểm. 

• Thu phí bảo hiểm và nộp cho tỉnh. 

 
Việc quản lý tư cách bảo hiểm y tế quốc dân sẽ nâng lên thành cấp tỉnh thay vì cấp địa phương.  

 
                               (Theo tài liệu của Bộ phúc lợi và lao động Nhật Bản) 

 

Theo cải cách bảo hiểm y tế quốc dân, cùng với việc trở thành cấp quản lý bảo hiểm, cấp tỉnh sẽ trở thành cơ 

quan quản lý tư cách bảo hiểm.    

Do vậy, kể từ năm tài chính 2018 trở đi, trường hợp người tham gia bảo hiểm chuyển đổi chỗ ở trong phạm vi 

địa phương thuộc cùng 1 tỉnh sẽ không mất tư cách bảo hiểm và không phải đăng ký lại. (Trường hợp chuyển đổi 

chỗ ở ra khỏi tỉnh Chiba sẽ mất tư cách bảo hiểm và phải đăng ký lại). 

 Thêm vào đó, “Ngày bắt đầu quản lý tư cách bảo hiểm bởi thành phố” sẽ được coi là “Ngày bắt đầu áp dụng 

bảo hiểm”. 



 

Việc hỗ trợ Chi phí điều trị giá cao sẽ do các cấp địa phương thuộc cùng một tỉnh quản lý chuyển tiếp.  

 
               (Theo tài liệu của Bộ phúc lợi và lao động Nhật Bản) 

 

Từ năm tài chính 2018 trở đi, cùng với việc cấp tỉnh trở thành cấp quản lý bảo hiểm, từ tháng 4 năm 2018, trường 

hợp chuyển đổi địa chỉ trong phạm vi địa phương thuộc cùng 1 tỉnh và thành phần gia đình không thay đổi, số lần 

đã chi trả Chi phí điều trị giá cao sẽ được chuyển tiếp đến địa phương nơi mới chuyển đến và cộng dồn, giảm 

thiểu phần chịu chi phí của người tham gia bảo hiểm. 
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