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THÔNG BÁO
Về việc mua bảo hiểm y tế năm học 2021 - 2022
Thực hiện công văn số 3029/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 12 tháng 8 năm
2021 của liên Sở Giáo dục và Đào tạo và Bảo hiểm xã hội Thành phố về Hướng
dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022, để đảm
bảo quyền lợi của học sinh kịp thời, nhà trường thông báo đến Cha mẹ học sinh
về việc mua bảo hiểm y tế năm học 2021 - 2022 như sau:
1. Đối tượng tham gia
Học sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đều là đối tượng có trách
nhiệm tham gia Bảo hiếm y tế bắt buộc 100%, trừ những em đã tham gia Bảo
hiểm y tế theo nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế. Học
sinh không tham gia Bảo hiểm y tế hộ gia đình.
2. Mức đóng BHYT năm học 2021 - 2022
Bằng 4,5% mức lương cơ sở (x) số tháng tương ứng thời gian sử dụng thẻ
BHYT (x) 70% mức lương cơ sở từ 01/9/2091 là 1.490.000 đồng.
Cha mẹ học sinh có thể đóng 03 tháng, 06 tháng, 09 tháng và 12 tháng theo
các mức:
- Đóng 3 tháng: 140.805 đồng
- Đóng 6 tháng: 281.610 đồng
- Đóng 9 tháng: 422.415 đồng
- Đóng 12 tháng: 562.220 đồng
Học sinh thuộc diện cận nghèo theo quy định phải tham gia BHYT tại địa
phương (Ngân sách nhà nước hỗ trợ 70%). Học sinh thuộc diện hộ nghèo sẽ
được phường cấp thẻ BHYT.
3. Phương thức đăng ký
Cha mẹ học sinh đóng tiền theo hình thức chuyển khoản vào tài khoản của
nhà trường theo thông tin sau.
- Số tài khoản: 128000071230
- Chủ tài khoản: Trường THCS Chi Lăng - tại Ngân hàng Vietinbank CN4 - PGD Bến Vân Đồn

- Nội dung chuyển khoản phụ huynh ghi rõ: Họ tên học sinh - Lớp - Nơi
đăng ký khám chữa bệnh. Không ghi tên phụ huynh.
Cha mẹ học sinh vui lòng mua BHYT cho học sinh, hoàn tất trước ngày
01/12/2021.
4. Một số lưu ý
Học sinh thuộc diện hộ nghèo được cấp thẻ BHYT hoặc diện cận nghèo
mua tại địa phương nộp 01 bản photo thẻ BHYT được cấp cho giáo viên chủ
nhiệm trước 01/12/2021.
Thực hiện văn bản số 1493/BHXH-CSYT ngày 31 tháng 5 năm 2021 của
BHXH Việt Nam về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để
khám chữa bệnh BHYT thay thế cho việc sử dụng thẻ giấy từ ngày 01/6/2021,
nhà trường kính đề nghị quý Cha mẹ học sinh thực hiện cài đặt, đăng ký và sử
dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động thông minh của cá nhân để sử dụng
hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám, chữa bệnh thay thế cho
việc sử dụng thẻ BHYT giấy từ năm học 2021 - 2022.
Để hỗ trợ nhà trường trong việc thực hiện hồ sơ bảo hiểm y tế đúng thời
gian quy định và việc mua bảo hiểm là nghĩa vụ, quyền lợi chính đáng của học
sinh, rất mong quý phụ huynh thực hiện đúng các nội dung thông báo./.
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