
              BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM         cỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                        BẢO HIỂM XÃ HỘI                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                   TỈNH NAM ĐỊNH                                  _________________________________                                          
                          __________________ 

               Số:             /BHXH-QLT                   Nam Định, ngày        tháng 7  năm 2021 
 V/v hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế 

học sinh, sinh viên năm học 2021 - 2022 
                          

                Kính gửi:   

                                - Các Trường học và các Trung tâm giáo dục thường xuyên 

                                       đóng trên địa bàn tỉnh Nam Định;  

- Bảo hiểm xã hội các huyện. 

 

 

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; 

Luật BHYT số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số Điều của 

Luật BHYT; Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (gọi tắt là 

NĐ 146/2018/NĐ-CP); 
 

Căn cứ Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc 

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quy trình thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất 

nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ-BNN); 

quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ban hành kèm theo Quyết định số 595/QĐ-

BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam; (gọi tắt là QĐ 

505/QĐ-BHXH); 
 

Căn cứ Hướng dẫn liên ngành số 818/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 

04/7/2016 của sở Giáo dục - Đào tạo và BHXH tỉnh Nam Định về việc hướng dẫn 

thực hiện BHYT học sinh, sinh viên kể từ năm năm học 2016-2017;  
 

Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-BHXH ngày 30/3/2020 của Tổng Giám đốc 

BHXH Việt Nam về việc ban hành mức chi thu lao cho tổ chức làm đại lý thu 

BHXH tự nguyện, BHYT (gọi tắt là QĐ 542/QĐ-BHXH); 
 

BHXH tỉnh Nam Định hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh, sinh viên 

(HSSV) năm học 2021-2022 tại các trường học trên địa bàn tỉnh Nam Định như 

sau:  
 

1. Đối tượng tham gia 

HSSV (trừ những em được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác 

theo quy định của Luật BHYT) đang theo học tại các cơ sở giáo dục đào tạo thuộc 

hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Nam Định là đối tượng bắt buộc 

tham gia BHYT. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-595-qd-bhxh-quy-trinh-thu-bao-hiem-cap-so-bao-hiem-the-bao-hiem-2017-348047.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-595-qd-bhxh-quy-trinh-thu-bao-hiem-cap-so-bao-hiem-the-bao-hiem-2017-348047.aspx
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2. Mức đóng 
 

Bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân (x) với số tháng tương ứng thời hạn sử 

dụng của thẻ BHYT nhân (x) 70%. (Mức lương cơ sở áp dụng năm 2021 là: 

1.490.000 đồng) 

Việc triển khai thu BHYT HSSV theo một đợt hoặc nhiều đợt trong năm 

học phải có sự thống nhất với các nhà trường, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực 

tế của từng trường.  Cụ thể một số phương thức thu như sau: 

         ĐVT: đồng 

 

Phương thức đóng 

 

Tổng mức đóng 

theo quy định 

 

Trong đó 

HSSV đóng 

(70%) 

Ngân sách 

hỗ trợ (30%) 

3 tháng 201.150 140.805 60.345 

6 tháng 402.300 281.610 120.690 

9 tháng 603.450 422.415 181.035 

12 tháng 804.600 563.220 241.380 

15 tháng (3 tháng năm 2021 

và 12 tháng năm 2022) 

1.005.750 704.025 301.725 

 

3. Thời hạn thẻ BHYT có giá trị sử dụng 

Thực hiện theo quy định tại Khoản 7, Điều 13 của NĐ 146/2018/NĐ-CP 

và Tiết g Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 47 QĐ 505/QĐ-BHXH. Cụ thể như sau: 

- 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 01/10 năm đầu 

tiên của cấp tiểu học hoặc ngày 01/11 hoặc 01/12 tháng liền kề tháng trẻ em đủ 

72 tháng tuổi. 

+ Đối với học sinh lớp 12: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 

30/9/2022. 

- 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 HSSV năm cuối của khóa học: Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến 

ngày cuối của tháng kết thúc khóa học. 

 

4. Cấp thẻ BHYT 

Cơ quan BHXH chỉ in thẻ BHYT đối với học sinh vào lớp 1, học sinh thay 

đổi thông tin trên thẻ, học sinh chuyển cấp và sinh viên năm thứ nhất. HSSV 

chuyển lớp chỉ thực hiện gia hạn thẻ BHYT (vẫn sử dụng thẻ BHYT cũ). Đồng 
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thời, cơ quan BHXH in danh sách cấp thẻ BHYT (mẫu D10a-TS) gửi nhà trường 

đối với những trường hợp cấp mới và gia hạn thẻ BHYT.   

 

* Lưu ý: 

 + HSSV thuộc hộ gia đình cận nghèo tham gia BHYT theo hộ gia đình cận 

nghèo vì được ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT theo Quyết định 

số 291/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. 

 + HSSV được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng khác (thân nhân sĩ quan 

quân đội, công an, cơ yếu, thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo...) thì nhà trường 

lập “Danh sách HSSV tham gia BHYT theo nhóm đối tượng khác” (theo mẫu số 

02/BHYT gửi kèm Công văn này) kèm theo bản photocopy thẻ BHYT còn giá trị 

sử dụng gửi cơ quan BHXH cùng cấp để xác định tỷ lệ HSSV tham gia BHYT và 

cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ). 

+ HSSV có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân sĩ quan quân 

đội, công an, cơ yếu; thuộc hộ gia đình nghèo, cận nghèo ...) nếu hết hạn sử dụng 

và không tiếp tục được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng khác nữa thì tiếp tục 

tham gia BHYT theo diện HSSV ngay từ tháng tiếp theo đến hết thời hạn tham 

gia chung của nhà trường thuộc năm tài chính hoặc ngày cuối của tháng kết thúc 

khóa học thuộc năm học đó. 

+ Cơ quan BHXH gắn việc thu tiền theo phương thức thu của nhà trường 

với việc gia hạn của thẻ BHYT, do vậy, những trường hợp tham gia theo phương 

thức 3 tháng, 6 tháng khi thẻ BHYT sắp hết hạn đóng, Nhà trường đôn đốc HSSV 

tiếp tục tham gia để thẻ BHYT không bị gián đoạn giá trị sử dụng, ảnh hưởng đến 

việc KCB BHYT của HSSV.   

+ Để thuận lợi trong việc quản lý đối tượng và đối chiếu số liệu giữa nhà 

trường và cơ quan BHXH, nhà trường vận động, hướng dẫn HSSV nộp tiền một 

lần tương ứng với thời hạn thẻ BHYT theo Khoản 3 Công văn này. 

+ Nhà trường lập, cập nhật thông tin đầy đủ “Danh sách người chỉ tham gia 

BHYT” (theo mẫu D03-TS gửi kèm Công văn này) riêng cho từng lớp học khi 

phát sinh tiền mua thẻ BHYT của HSSV gửi cơ quan BHXH để cấp thẻ hoặc gia 

hạn thẻ BHYT cho HSSV theo quy định. 

 

5. Mức chi thù lao đối với nhà trường 

- Mức chi thù lao cho nhà trường bằng 2,3% trên tổng số tiền mua thẻ 

BHYT do HSSV đóng. Việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí này do Thủ trưởng 

đơn vị trường học quyết định.  

- Cơ quan BHXH chi thù lao cho nhà trường theo từng đợt thu hoặc kết 

thúc công tác thu BHYT HSSV của năm học do nhà trường đề nghị trên cơ sở số 

tiền thực thu BHYT HSSV của nhà trường. 
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6. Mức trích và điều kiện được trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban 

đầu (CSSKBĐ) 

6.1. Tỷ lệ được trích kinh phí CSSKBĐ: 

Thực hiện theo quy định tại Tiết a Khoản 1 Điều 33 NĐ 146/2018/NĐ-CP, 

số tiền trích để lại cho cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp là 5% số 

thu BHYT tính trên tổng số trẻ em dưới 6 tuổi (đang theo học tại cơ sở giáo dục 

mầm non công lập và ngoài công lập) hoặc HSSV đang theo học tại cơ sở giáo 

dục.  

6.2. Điều kiện và hồ sơ trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cho các cơ sở giáo 

dục:  

- Về điều kiện trích chuyển kinh phí CSSKBĐ: Thực hiện theo quy định tại 

Khoản 1 Điều 34 NĐ 146/2018/NĐ-CP; Công văn số 3118/BYT-BH ngày 

04/6/2019 của Bộ Y tế (gọi tắt là CV 3118/BYT-BH) và hướng dẫn của BHXH 

tỉnh Nam Định tại Công văn số 15/BHXH-KHTC ngày 09/01/2019 (gọi tắt CV 

15/BHXH-KHTC), Công văn số 1116/BHXH-KHTC ngày 23/9/2019 (gọi tắt CV 

1116/BHXH-KHTC) cho đến khi có văn bản mới thay thế. 

- Các nội dung liên quan đến mẫu biểu đề nghị trích, chuyển; mẫu biểu báo 

cáo kinh phí CSSKBĐ: Thực hiện theo hướng dẫn tại CV 15/BHXH-KHTC cho 

đến khi có văn bản mới thay thế. 

6.3. Cấp kinh phí CSSKBĐ: 

 Thực hiện cấp hằng quý đối với cơ sở giáo dục (không bao gồm các trường 

mầm non) hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi cơ quan BHXH đã quyết toán 

quý theo quy định.  

Riêng các trường mầm non (bao gồm cả trường mầm non tư thục) thực hiện 

trích chuyển kinh phí CSSKBĐ 01 lần/năm vào thời điểm quyết toán quý 3 hằng 

năm sau khi cơ quan BHXH quyết toán xong quý 3 theo quy định.  

 

7. Đề nghị các nhà trường 

7.1. Về việc cài đặt ứng dụng Vss-ID: 

Ngày 31/5/2021, BHXH Việt Nam ban hành Công văn số 1493/BHXH-

CSYT về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng Vss-ID để khám chữa 

bệnh BHYT kể từ ngày 01/6/2021 thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy; 

 Để thuận lợi cho cho HSSV khi đi KCB BHYT, BHXH tỉnh Nam Định trân 

trọng đề nghị nhà trường hướng dẫn HSSV (hoặc phụ huynh học sinh) đăng ký 

và cài đặt ứng dụng Vss-ID trên điện thoại thông minh (Smart phone) theo tài liệu 

hướng dẫn gửi kèm Công văn này hoặc truy cập vào Website của BHXH tỉnh Nam 

Định theo địa chỉ: http://namdinh.baohiemxahoi.gov.vn để tải, xem hướng dẫn 

thực hiện cài đặt ứng dụng Vss-ID. 

http://namdinh.baohiemxahoi.gov.vn/
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 7.2. Về việc thông báo biến động HSSV: 

 Để có cơ sở tổng hợp, đánh giá tình hình HSSV tham gia BHYT báo cáo 

các cấp, ngành theo quy định và làm căn cứ xét thi đua, khen thưởng hàng năm, 

đề nghị nhà trường tổng hợp số liệu HSSV theo học tại trường ở thời điểm khai 

giảng năm học 2021-2022 gửi BHXH nơi quản lý thu BHYT HSSV trước ngày 

31/10/2021 (theo mẫu gửi kèm theo Công văn này). Kịp thời thông báo khi có 

biến động về sĩ số HSSV trong năm học để cơ quan BHXH cập nhật, tính lại tỷ lệ 

tham gia BHYT HSSV của nhà trường. 

Giám đốc BHXH tỉnh giao cho Giám đốc BHXH huyện, Trưởng phòng 

Quản lý thu sao gửi Công văn này đến các nhà trường được phân cấp quản lý thu 

BHYT HSSV để biết, thực hiện. 
 

BHXH tỉnh Nam Định đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung hướng 

dẫn trên. Quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị 

phản ánh về BHXH tỉnh (qua phòng Quản lý thu) để thống nhất cách thức giải 

quyết./. 

(BHXH tỉnh Nam Định gửi kèm theo các văn bản: CV 3118/BYT-BH, CV 

1116/BHXH-KHTC, CV 15/BHXH-KHTC). 
 

  Nơi nhận:                                                                                  KT. GIÁM ĐỐC 
  - Như trên;                     PHÓ GIÁM ĐỐC                                                                                         
  - UBND tỉnh (để báo cáo);                                                         

  - Giám đốc BHXH tỉnh (để báo cáo); 

  - Sở GD&ĐT, Sở LĐ-TB&XH (để phối hợp chỉ đạo); 

  - Các sở: Tài chính, Y tế; 

  - UBND các huyện và TP Nam Định (để chỉ đạo); 

  - Phòng GD&ĐT các huyện và TP NĐ; 

  - Các Phó Giám đốc BHXH tỉnh; 

  - Các phòng: KH-TC, TT&PTĐT, GĐBHYT, 

                        Cấp ST, CNTT, TCCB, TT-KT; 

  - Văn phòng;   

  - Website của BHXH tỉnh Nam Định;                           Nguyễn Lương Ba 

  - Lưu: VT, QLT.                                              
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