
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

Tín thuế 2023 cho các chương 
trình y tế tư

Lợi tức hàng năm trên

1 $1,506 / $18,074 $3,114 / $37,372 không áp dụng  $27,180  $27,180
2 $2,029 / $24,352 $4,196 / $50,352 $4,241 / $50,901  $36,620  $36,620
3 $2,552 / $30,629 $5,277 / $63,332 $5,335 / $64,023  $46,060  $46,060
4 $3,075 / $36,907 $6,359 / $76,312 $6,428 / $77,145  $55,500  $55,500
5 $3,598 / $43,185 $7,441 / $89,292 $7,522 / $90,266  $64,940  $64,940
6 $4,121 / $49,462 $8,522 / $102,272 $8,615 / $103,388  $74,380  $74,380

7 $4,645 / $55,740 $9,604 / $115,252 $9,709 / $116,509  $83,820  $83,820

8 $5,168 / $62,017 $10,686 / $128,232 $10,802 / $129,631  $93,260  $93,260

Đối với mỗi 
người bổ 

sung thêm

$523 / $6,277 $1,081 / $12,980 $1,093 / $13,121  $9,440  $9,440

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 2022 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2023. 
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 
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 cho phí bảo hiểm mở rộng đã được Quốc hội gia hạn. Các điều 
kiện hưởng những khoản tiết kiệm này không bị giới hạn bởi lợi tức của gia hộ trong 
năm 2023.

Khi nào thì ghi danh
Ngày 1 tháng 11 năm 2022-Ngày 15 tháng 
Giêng, 2023: Mở rộng ghi danh cho các 
chương trình y tế tư nhân năm 2023
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.

Hãy gọi 651-539-2099 hoặc 855-366-7873 để được trợ giúp bằng ngôn ngữ của quý vị hoặc để nhận thông tin liên lạc của người 
trợ giúp hoặc đại lý được MNsure chứng nhận nói ngôn ngữ của quý vị.

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.

Để biết các hình thức có thể truy cập của tài liệu này, hãy gọi 855-366-7873.
Lưu ý. Để được trợ giúp miễn phí trong việc thông dịch tài liệu này, xin gọi 855-366-7873.

Các tùy chọn bảo hiểm
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 
được ấn định theo 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.

@MNsure/MNsure /MNsure /mnsureorgMNsure.org
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