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V/v triển khai công tác thu BHYT
học sinh sinh viên năm học 2019-2020

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các quận, huyện.
Thực hiện Luật bảo hiểm y tế (BHYT) và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật BHYT; Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định
mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; Quyết
định số 595/QĐ-BHXH ngày 24/4/2017 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về
việc ban hành quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ-BNN); quản lý sổ BHXH, thẻ
BHYT và Quyết định số 888/QĐ-BHXH ngày 16/7/2018 của BHXH Việt Nam về
việc sửa đổi bổ sung một số điều tại Quyết định số 595/QĐ-BHXH.
Để kịp thời thực hiện BHYT học sinh sinh viên (HSSV) năm học 2019-2020
theo quy định, BHXH thành phố Hải Phòng yêu cầu BHXH các quận, huyện thực
hiện một số nội dung sau:
1. Báo cáo và tham mưu với Ủy ban nhân dân quận, huyện ban hành văn bản
chỉ đạo triển khai thực hiện BHYT HSSV năm học 2019-2020; kịp thời thông báo
và hướng dẫn các trường học trên địa bàn triển khai BHYT HSSV năm học 20192020, đảm bảo 100% HSSV trên địa bàn quản lý tham gia BHYT. Trong quá trình
triển khai, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân quận, huyện những trường học chưa
đạt tỷ lệ HSSV tham gia BHYT để có biện pháp chỉ đạo, đôn đốc, đảm bảo 100%
HSSV tham gia BHYT.
2. Phối hợp với các nhà trường, phòng Giáo dục – Đào tạo tổng hợp đầy đủ
số lớp của mỗi cấp học, số trường học trên địa bàn và số HSSV của từng trường
học, trong đó phân loại các trường hợp HSSV có thẻ BHYT thuộc đối tượng khác
để vận động HSSV tham gia BHYT.
3. Về mức đóng và phương thức đóng BHYT năm học 2019-2020:
3.1. Mức đóng hằng tháng của đối tượng HSSV bằng 4,5% mức lương cơ sở
hiện hành.
3.2. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ mức đóng cho các đối tượng như sau:
- Đối tượng HSSV được hỗ trợ tối thiểu bằng 30% mức đóng;
Lưu ý: Đối tượng HSSV thuộc hộ cận nghèo tham gia BHYT ở đối tượng
thuộc hộ cận nghèo, không tham gia ở đối tượng HSSV.
3.3. Mức phí tham gia BHYT năm học 2019-2020:
Mức đóng đối với HSSV (phần trách nhiệm đóng 70%) = 1.490.000 đồng x
4,5% x số tháng tham gia x 70%.
3.4. Thời hạn thẻ bảo hiểm y tế có giá trị sử dụng:
- Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho học sinh của cơ sở giáo dục phổ thông,
trong đó:

+ Đối với học sinh lớp 1: Giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 tháng 10 năm
đầu tiên của cấp tiểu học. Trường hợp trẻ em đủ 72 tháng tuổi mà sinh sau ngày
30/9 thì giá trị sử dụng bắt đầu từ ngày 01 của tháng liền kề sau tháng sinh nhật. Ví
dụ trẻ em sinh ngày 27/10/2013 vào lớp 1 thì giá trị thẻ BHYT sẽ là từ ngày
01/11/2019 đến ngày 31/12/2020.
+ Đối với học sinh lớp 12: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày
30/9/2020.
- Thẻ BHYT được cấp hằng năm cho HSSV của cơ sở giáo dục đại học, cơ
sở giáo dục nghề nghiệp, trong đó:
+ Đối với HSSV năm thứ nhất của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ
ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng;
- Đối với học sinh, sinh viên năm cuối của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử
dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.
- Đối với HSSV đã tham gia BHYT HSSV năm học 2018-2019 có hạn thẻ
đến 31/12/2019: thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01/01/2020 đến ngày
31/12/2020.
Lưu ý: Khi nhà nước điều chỉnh mức đóng BHYT và mức lương cơ sở thì
HSSV không phải đóng bổ sung phần chênh lệch mức phí trong trường hợp HSSV
và nhà trường đã thực hiện tham gia.
3. Trách nhiệm thu tiền đóng BHYT, mức chi thù lao thu BHYT HSSV:
3.1. Trường học nơi HSSV theo học có trách nhiệm thu tiền đóng BHYT
của HSSV theo năm học nộp cho BHXH quận, huyện trực tiếp quản lý thu.
3.2. Mức chi thù lao cho cộng tác viên bằng 2% trên tổng số thu được từ
phần đối tượng tự đóng (trường hợp mức chi thù lao thay đổi theo quy định của
cấp có thẩm quyền thì sẽ được điều chỉnh thực hiện theo quy định).
4. Một số lưu ý:
- Đảm bảo quy trình, thủ tục và lưu trữ hồ sơ tiếp nhận và giải quyết việc cấp
thẻ BHYT cho HSSV theo quy định;
- Để đảm bảo cho việc cấp thẻ BHYT có thời điểm đủ 5 năm liên tục: đề nghị
bộ phận thu phối hợp với bộ phận cấp sổ thẻ rà soát, bổ sung thời điểm 5 năm liên
tục trên thẻ BHYT cho HSSV;
- Thông báo cho các trường học kịp thời tổ chức triển khai thu BHYT (hạn
thẻ sử dụng từ ngày 01/01/2020) cho HSSV năm học 2019-2020, kết thúc trước
ngày 31/12/2019;
- Tổng hợp số lượng học sinh sinh viên có thẻ BHYT ở đối tượng khác của
từng nhà trường (có danh sách cụ thể theo mẫu số 02/BHYT tại Công văn số
59/BHXH-CSYT ngày 07/01/2019 của BHXH Việt Nam).
- Cấp thẻ BHYT kịp thời và bàn giao đầy đủ tới các trường học;
- Về quyết toán thu BHYT học sinh lớp 9: thực hiện quyết toán theo hướng
dẫn tại Mục 1.2 Công văn số 56/BHXH-TN-TKQTTHC ngày 13/01/2017 của
BHXH Thành phố về hướng dẫn bổ sung thực hiện chính sách BHXH, BHYT,
BHTN.

- Về chế độ báo cáo: Từ ngày 01/8/2019, trước thứ 5 hàng tuần, BHXH quận,
huyện lập báo cáo (theo mẫu gửi kèm) gửi BHXH Thành phố (qua Phòng Quản lý
thu tại địa chỉ: qlt@haiphong.vss.gov.vn) để tổng hợp báo cáo Ban Giám đốc;
BHXH thành phố Hải Phòng yêu cầu BHXH các quận, huyện nghiêm túc
triển khai thực hiện, đạt kết quả. Trong quá trình triển khai, có phát sinh vướng
mắc, đề nghị BHXH các quận, huyện kịp thời phản ánh về BHXH thành phố Hải
Phòng (qua phòng Quản lý thu) để được giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Sở: Tài chính, GD-ĐT,
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- Các trường: ĐH Hàng Hải, ĐH Y dược HP,
CĐ Cộng đồng, CĐ Bách nghệ (để p/h thực hiện);
- BGĐ BHXH TP.HP;
- Các phòng nghiệp vụ, Văn phòng;
- Lưu: VT, P.QLT (01b).
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