
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN SÓC SƠN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /BHXH-BPT   
V/v hướng dẫn thực hiện BHYT

 học sinh, sinh viên năm học 2021-2022

            Sóc Sơn, ngày      tháng 8 năm 2021

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện.

Thực hiện Công văn số 2170/UBND-BHXH ngày 17/8/2021 của UBND 
huyện Sóc Sơn về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên 
(HSSV) năm học 2021-2022; Công văn số 3781/BHXH-QLT ngày 13/8/2021 
của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội về việc thực hiện BHYT HSSV 
năm học 2021-2022, BHXH huyện Sóc Sơn hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV 
năm học 2021-2022 như sau:

1. Đối tượng tham gia, mức đóng BHYT
1.1 Đối tượng tham gia
HSSV đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Sóc Sơn.
1.2 Mức đóng:
- Số tiền đóng = Mức lương cơ sở x 4,5% x số tháng tham gia BHYT.

Trong đó: HSSV đóng 70%, ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ 30%; (Mức 
lương cơ sở tại thời điểm hiện tại là 1.490.000 đồng theo quy định tại Nghị định 
số 38/2019 ngày 09/5/2019 của Chính phủ).

- Khi Nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, 
HSSV không phải đóng bổ sung phần chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, 
mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà HSSV đã đóng bảo hiểm y tế.

2. Phương thức đóng và thời hạn sử dụng thẻ
         - Đối với học sinh lớp 1: Giá trị thẻ bắt đầu từ 01/10 năm đầu tiên của cấp 
tiểu học hoặc ngày  01/11 hoặc ngày 01/12 tháng liền kề của tháng trẻ đủ 72 tháng 
tuổi. 
Cụ thể mức đóng:
+ Từ 01/10/2021 đến 31/12/2022 mức đóng 46.935, đ x 15 tháng = 704.025 đồng
+ Từ 01/11/2021 đến 31/12/2022 mức đóng 46.935, đ x 14 tháng = 657.090 đồng
+ Từ 01/12/2021 đến 31/12/2022 mức đóng 46.935, đ x 13 tháng = 610.155 đồng

- Học sinh lớp 12 tham gia BHYT đến 30/9/2022.
- Đối với HSSV đã thực hiện tham gia theo năm tài chính thì tiếp tục thực 

hiện tham gia theo năm tài chính, thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ 
01/01/2022; riêng đối với HSSV chưa tham gia BHYT năm học 2020-2021, nhà 
trường thực hiện thu tiền đóng BHYT HSSV cả những tháng còn lại của năm 
2021 mà chưa tham gia BHYT.
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- Đối với sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Tham gia và thẻ có giá trị 
sử dụng bắt đầu từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang 
còn giá trị sử dụng.

- Đối với sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ có giá trị sử dụng đến ngày 
cuối của tháng kết thúc khóa học.

- Phương thức thu phí BHYT phải linh hoạt để giảm nhẹ tiền đóng góp của 
phụ huynh học sinh vào đầu năm học theo 3 tháng, 6 tháng hoặc 12 tháng (không 
quy định phương thức 9 tháng). Chỉ thực hiện thu phí BHYT một lần nếu HSSV 
có nguyện vọng và tự nguyện đóng. Giá trị sử dụng của thẻ BHYT tương ứng với 
số tiền đóng BHYT theo số tháng đã tham gia của HSSV.

- Để đảm bảo phát hành thẻ BHYT cho HSSV đúng thời hạn, nhà trường 
thực hiện lập danh sách (mẫu D03-TS) theo hình thức giao dịch điện tử và nộp 
tiền về cơ quan BHXH trước ngày 20/9/2021 để cấp thẻ có giá trị sử dụng từ 
01/10/2021, chậm nhất ngày 20/12/2021 để cấp thẻ có giá trị từ ngày 01/01/2022.

3. Về chăm sóc sức khỏe ban đầu
- Thực hiện theo Công văn số 153/BHXH-GĐBHYT ngày 11/01/2019 của 

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội về việc trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban 
đầu (CSSKBĐ) theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP (như năm học 2020-2021). 
Nhân lực phụ trách CSSKBĐ, thực hiện đúng quy định tại Điều 8, Thông tư số 
30/2020/TT-BYT của Bộ Y tế, theo đó lưu ý các nội dung:

- Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện hoạt động 
CSSKBĐ phải có văn bản phân công công việc của đơn vị đối với người hành 
nghề là viên chức, người lao động của đơn vị hoặc văn bản thỏa thuận đối với 
người hành nghề không thuộc đơn vị. 

- Văn bản thỏa thuận chỉ được ký với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc với 
cá nhân thực hiện kiêm nhiệm khám bệnh, chữa bệnh có trụ sở trên cùng địa bàn 
xã,thị trấn với đơn vị đó hoặc có trụ sở trên địa bàn của xã giáp ranh với xã, thị 
trấn nơi đơn vị đó đặt trụ sở hoặc Người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh có 
đăng ký hành nghề trong giờ hành chính trên địa bàn xã nơi đơn vị đó đặt trụ sở 
hoặc có đăng ký hành nghề trong giờ hành chính trên địa bàn của xã, thị trấn giáp 
ranh với xã, thị trấn nơi đơn vị đó đặt trụ sở. 

- Đối với HSSV đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác như: hộ nghèo, 
cận nghèo, thân nhân quân đội, công an, ... nhà trường lập danh sách riêng theo 
dõi và tính chung vào tỷ lệ tham gia BHYT của nhà trường, được cấp kinh phí 
CSSKBĐ theo quy định. 

4. Mức chi thù lao thu BHYT HSSV
Thực hiện theo quy định tại Công văn 1557/BHXH-QLT ngày 26/5/2020 

của BHXH thành phố Hà Nội:  tỷ lệ chi 1,8% tính trên số tiền phần do HSSV 
đóng (không tính phần NSNN hỗ trợ).
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5. Cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID
Để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhà trường triển 

khai cài đặt ứng dụng VssID-bảo hiểm xã hội số cho 100% HSSV theo chỉ đạo 
của UBND huyện. HSSV đi khám chữa bệnh BHYT sử dụng hình ảnh thẻ BHYT 
trên ứng dụng VssID thay thế cho thẻ BHYT bằng giấy.

Trên đây là một số nội dung hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 
2021-2022, đề nghị đồng chí Hiệu trưởng các trường học quan tâm chỉ đạo, triển 
khai thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về 
BHXH huyện Sóc Sơn để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BHXH TP Hà Nội;
- UBND huyện;           ( để b/cáo)     
- Ban Tuyên giáo HU   
- Phòng Giáo dục và đào tạo (p/h chỉ đạo);
- TTVHTT và Thể thao (p/h tuyên truyền);           
- Giám đốc, Phó giám đốc BHXH huyện (để cđ);
- Viên chức nghiệp vụ (để thực hiện);
- Lưu: VT.BPT

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Huy
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