BẢO HIỂM XÃ HỘI TP HỒ CHÍ MINH
BẢO HIỂM XÃ HỘI QUẬN TÂN BÌNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tân Bình, ngày 04 tháng 9 năm 2021

Số: 1273 / BHXH
V/v hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế
học sinh, sinh viên năm học 2021 – 2022

Kính gửi:
- Hiệu trưởng các Trường học trên địa bàn quận Tân Bình;
- Giám đốc Trung Tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục
Thường xuyên quận Tân Bình.
Căn cứ Hướng dẫn liên tịch số 3029/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 12/08/2021
của Sở Giáo dục và Đào tạo và BHXH Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực
hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021 – 2022,
Bảo hiểm xã hội quận Tân Bình hướng dẫn một số nội dung về thu BHYT
học sinh sinh viên năm học 2021 – 2022, như sau:
1. Mức đóng:
Mức đóng BHYT HSSV như sau:
- Mức đóng = Mức lương cơ sở × 4,5% × Số tháng
Mức lương cơ sở tại thời điểm năm 2021 là 1.490.000 đồng.
2. Phương thức đóng:
- Học sinh, sinh viên có thể lựa chọn phương thức đóng và mức đóng tương
ứng với phương thức đã lựa chọn như sau:
Phương
thức

HSSV đóng
70%

Ngân sách nhà
nước hỗ trợ 30%

Tổng mức
đóng BHYT

3 tháng

140.805

60.345

201.150

6 tháng

281.610

120.690

402.300

9 tháng

422.415

181.035

603.450

12 tháng

563.220

241.380

804.600

3. Giá trị thẻ BHYT:
- HSSV tham gia BHYT liên tục: thẻ BHYT có giá trị từ ngày 01 của tháng
liền kề tháng thẻ BHYT cũ hết hạn sử dụng.
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- HSSV tham gia BHYT không liên tục và gián đoạn không quá 3 tháng: thẻ
BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng đóng tiền.
- HSSV tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia BHYT gián đoạn quá 3
tháng trong năm tài chính thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng
liền sau tháng đóng tiền.
Ví dụ: thẻ BHYT cũ hết hạn ngày 30/09/2021.
- Nếu HSSV đóng tiền trước ngày 01/10/2021 thì thẻ có giá trị từ ngày
01/10/2021.
- Nếu HSSV đóng tiền trong khoảng từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2021 (3
tháng kể từ ngày thẻ cũ hết hạn) thì thẻ có giá trị từ ngày 01 của tháng đóng tiền
(lần lượt là 01/10/2021, 01/11/2021, 01/12/2021).
- Nếu HSSV đóng tiền trong 01/2022 thì thẻ có giá trị từ ngày 01/02/2022.
Phụ huynh hoặc nhà trường có thể tra cứu giá trị thẻ BHYT bằng cách:
- Cách 1: Cài phần mềm VssID – Bảo hiểm xã hội số.
- Cách 2: Thực hiện tra cứu tại đường dẫn bên dưới:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-thebhyt.aspx
- Đối với học sinh lớp 1 (sinh năm 2015):
+ Trẻ sinh từ ngày 01/10/2015 trở về trước, mua thẻ có giá trị từ ngày
01/10/2021;
+ Trẻ sinh từ ngày 02/10/2015 Đến 01/11/2015 Mua thẻ có giá trị từ ngày
01/11/2021;
+ Trẻ sinh từ ngày 02/11/2015 Đến 01/12/2015 Mua thẻ có giá trị từ ngày
01/12/2021;
+ Trẻ sinh từ ngày 02/12/2015 Đến 31/12/2015 Mua thẻ có giá trị từ ngày
01/01/2022;
- Đối với học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30 tháng 9
của năm đó.
- Đối với học sinh, sinh viên năm thứ nhất của khóa học: Thẻ 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 có giá trị sử
dụng đến ngày cuối của tháng kết thúc khóa học.
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Với học sinh lớp 1 hoặc học sinh năm học trước chưa tham gia BHYT, phụ
huynh có thể đóng 1 lần cho 15 hoặc 14 hoặc 13 tháng để tham gia đến hết tháng
12/2021.
4. Thủ tục hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ: Thực hiện theo hướng dẫn liên tịch.
- Về hình thức nộp hồ sơ: trong điều kiện dịch Covid-19 còn diễn biến phức
tạp, khuyến khích nhà trường thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử theo quy trình 603.
Đối với các trường không thể giao dịch hồ sơ điện tử thì thực hiện nộp hồ sơ
giấy. Trường hợp do thực hiện giãn cách xã hội, nhà trường chưa kịp in, ký, đóng
dấu và nộp bản giấy thì nộp tiền và gửi file danh sách (D03-TS) qua email/zalo để
BHXH quận Tân Bình xử lý trước, kịp thời cấp thẻ cho học sinh. Khi hết giãn cách
xã hội, nhà trường bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Nhà trường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng
ký, cài đặt ứng dụng VssID để sử dụng thẻ BHYT điện tử thay cho thẻ BHYT giấy
khi đi khám chữa bệnh.
- Các nội dung khác đề nghị Nhà trường thực hiện theo đúng Hướng dẫn liên
tịch số 3029/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 12/08/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo
và BHXH Thành phố Hồ Chí Minh.
(BHXH sẽ gửi file danh sách trẻ em sinh năm 2015 đã được cấp thẻ BHYT
trẻ em tại quận Tân Bình và file danh sách học sinh đang tham gia BHYT của nhà
trường từ năm học 2020-2021)
Đề nghị Nhà trường quan tâm tổ chức thu bảo hiểm y tế học sinh ngay từ
đầu năm học để đảm bảo đến hết năm 2021 đạt tỷ lệ 100% học sinh tham gia bảo
hiểm y tế./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như trên;
- TT UBND quận (để b/c);
- Phòng GDĐT quận (để p/h);
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, Tổ Thu.

Bảo hiểm xã hội quận Tân
Bình
04-09-2021 15:39:48 +07:00

Nguyễn Văn Vịnh
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