
MNsure là nơi duy nhất người dân Minnesota có 
thể tiếp cận các quyền lợi giúp giảm chi phí bảo 
hiểm y tế, bao gồm:

• Các khoản tín thuế làm giảm phí bảo hiểm 
hàng tháng

• Giảm tiền chia sẻ chi phí để giảm chi phí tự 
trả như các khoản khấu trừ và tiền đồng trả

Người Minnesota cũng có thể nộp đơn xin Trợ 
giúp Y tế với chi phí thấp hoặc miễn phí và bảo 
hiểm MinnesotaCare qua MNsure.

Số người 
trong gia hộ

Medical Assistance cho 
người trên 18 tuổi*

Lợi tức hàng tháng/ 
Hàng năm không quá

Medical Assistance cho trẻ em*

Lợi tức hàng tháng/ 
Hàng năm không quá

(Giới hạn lợi tức cho trẻ sơ sinh 
dưới 2 tuổi cao hơn một chút)

Medical Assistance cho phụ 
nữ có mang*

Lợi tức hàng tháng/ 
Hàng năm không quá

MinnesotaCare

 
Lợi tức hàng năm không quá

Các khoản tín thuế cho các 
chương trình y tế tư nhân 

năm 2022

Lợi tức hàng năm trên

1 $1,427 / $17,130 $2,951 / $35,420 không áp dụng $25,760 $25,760
2 $1,930 / $23,168 $3,992 / $47,905 $4,035 / $48,427 $34,840 $34,840
3 $2,433 / $29,206 $5,032 / $60,390 $5,087 / $61,048 $43,920 $43,920
4 $2,937 / $35,245 $6,072 / $72,875 $6,139 / $73,670 $53,000 $53,000
5 $3,440 / $41,283 $7,113 / $85,360 $7,190 / $86,291 $62,080 $62,080
6 $3,943 / $47,321 $8,153 / $97,845 $8,242 / $98,912 $71,160 $71,160

7 $4,446 / $53,359 $9,194 / $110,330 $9,294 / $111,533 $80,240 $80,240

8 $4,949 / $59,397 $10,234 / $122,815 $10,346 / $124,154 $89,320 $89,320

Đối với mỗi 
người bổ 

sung thêm

$503 / $6,038 $1,040 / $12,485 $1,051 / $12,621 $9,080 $9,080

Bảng này cho thấy những giúp đỡ tài chánh nào quý vị có thể đủ điều kiện dựa theo lợi tức và số người trong gia hộ của quý vị.

*Giới hạn lợi tức để hưởng Medical Assistance là cho thời gian  hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2022. 
Các hướng dẫn lợi tức này mang tính tương đối và chỉ sử dụng để cung cấp thông tin. Quý vị cần hoàn tất đơn ghi danh để xác định tính đủ điều kiện thực sự của mình.

Hướng dẫn về Lợi tức để Tiết kiệm Chi 
phí Chăm sóc Sức khỏe Qua MNsure
MNsure là thị trường tự do cho cư dân Minnesota có thể tìm mua, so 
sánh và chọn bảo hiểm sức khỏe đáp ứng được các nhu cầu của họ.

Các khoản tín thuế lớn hơn có 
sẵn cho năm 2022 và sự mở 
rộng tính đủ điều kiện có nghĩa 
là nhiều người Minnesota hơn 
sẽ đủ điều kiện để tiết kiệm nhờ 
Chương trình Giải cứu Hoa Kỳ.

Khi nào thì ghi danh
1 tháng 11 năm 2021 — 15 tháng 1 năm 2022: 
Mở rộng ghi danh cho các chương trình y tế tư 
nhân năm 2022
Có quanh năm:
• Ghi danh đặc biệt (vì các sự kiện cuộc sống 

đủ tiêu chuẩn) cho các chương trình sức 
khỏe tư nhân

• Ghi danh vào MinnesotaCare 
và Medical Assistance

• Ghi danh cho các thành viên của các bộ lạc 
da đỏ ở Mỹ được liên bang công nhận



Để được giúp đỡ nộp đơn và ghi danh miễn phí

Trung Tâm Liên Lạc MNsure
651-539-2099 hoặc 855-366-7873
Các chuyên gia được huấn luyện đầy đủ 
sẵn sàng trả lời các câu hỏi của quý vị. 
Trợ giúp có sẵn bằng tiếng Việt.

Người Trợ Giúp 

Những người được huấn luyện từ các tổ 
chức địa phương để giúp đỡ cách nộp đơn 
và hỗ trợ cho việc ghi danh và theo dõi. Có 
sẵn những người trợ giúp nói tiếng Việt.

Đại Lý

Các chuyên viên có giấy phép hành nghề 
được huấn luyện sẽ giúp đỡ ghi danh 
miễn phí và cố vấn để lựa chọn 
chương trình.

Để tìm người trợ giúp và đại lý có giấy phép hành nghề có thể giúp quý vị bằng tiếng Việt, xin truy cập MNsure.org/help/.

Bảo hiểm toàn diện
Tất cả các chương trình đều bao gồm các quyền lợi y tế thiết yếu như chăm sóc phòng 
ngừa và kê đơn, và quý vị không thể bị từ chối bảo hiểm do các tình trạng bệnh có trước. 
Tìm kiếm “about the plans” trên MNsure.org để tìm hiểu thêm.
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MNsure không kỳ thị vì chủng tộc, màu da, nguồn gốc quốc gia, tín ngưỡng, tôn giáo, phái tính, tuổi tác, khuyết tật, tình trạng trợ cấp công chúng, tình trạng hôn nhân hoặc khuynh hướng tình dục.

Lưu ý. Để được trợ giúp miễn phí trong việc thông dịch tài liệu này, xin gọi 855-366-7873.

Chương trình bảo hiẻm tư
Còn được gọi là “các chương trình sức 
khỏe đủ tiêu chuẩn” hoặc QHP, đây là các 
chương trình sức khỏe do các công ty bảo 
hiểm cung cấp. Các khoản tín thuế có sẵn 
tùy thuộc vào quy mô gia hộ và lợi tức của 
quý vị, và chi phí bảo hiểm trong khu vực 
của quý vị. Các chương trình này phải được 
mua qua MNsure để đủ điều kiện hưởng các 
khoản tín thuế.

MinnesotaCare
Bảo hiểm cho những người Minnesota có 
lợi tức thấp hơn, những người không được 
tiếp cận với bảo hiểm chăm sóc sức khỏe giá 
cả phải chăng và không đủ điều kiện hưởng 
Medical Assistance.

Phí bảo hiểm hàng tháng thấp được xác định 
theo quy mô gia hộ và lợi tức.

Medical Assistance
Chương trình Medicaid của Minnesota là bảo 
hiểm cho những người có lợi tức thấp, đặc 
biệt là trẻ em và phụ nữ mang thai.

Không phải trả phí bảo hiểm hàng tháng.

Các tùy chọn bảo hiểm

@MNsure/MNsure /MNsure /mnsureorgMNsure.org
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