
                                         THÔNG BÁO
Về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên 

năm học 2021 – 2022 

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế ngày 14/11/2008; Luật Sửa đổi, bổ sung một số 
Điều của Luật bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy 
định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế 
(BHYT);

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ về 
việc quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng 
vũ trang, là 1.490.000 đồng/tháng; 

Để thực hiện thống nhất theo đúng quy định, Bảo hiểm xã hội thành phố 
Cần Thơ thông báo đến các trường học, cơ sở giáo dục, học sinh, sinh viên 
(HSSV) trên địa bàn thành phố Cần Thơ về mức đóng BHYT HSSV năm học 
2021 – 2022, như sau:

1. Mức đóng BHYT và phương thức đóng đối với HSSV tại các cơ sở 
giáo dục trên địa bàn trong năm học 2021-2022, như sau:

Đơn vị tính: đồng

Phương thức 
đóng

HSSV đóng 70% Ngân sách nhà 
nước hỗ trợ 30%

Tổng mức đóng 
BHYT

12 tháng 563.220 241.380 804.600

6 tháng 281.610 120.690 402.300

2. Nơi đăng ký thủ tục tham gia 
2.1. HSSV đăng ký thủ tục tham gia BHYT tại các điểm thu của các cơ sở 

giáo dục và đào tạo nơi HSSV đang theo học và thực hiện theo hướng dẫn của 
nhà trường (đính kèm danh sách điểm thu BHYT HSSV tại trường học).

2.2 Trong thời gian thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19, 
nếu thẻ BHYT của HSSV hết hạn không thể đóng cho nhà trường được thì HSSV 
hoặc phụ huynh HSSV thực hiện chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản chuyên thu 
của cơ quan BHXH quận, huyện (Lưu ý người tham gia chọn mục chuyển khoản 
thường, không chọn mục chuyển khoản 24/7): Người tham gia BHYT HSSV ghi 
rõ, đầy đủ 05 tiêu chí bắt buộc vào nội dung chuyển tiền theo hướng dẫn sau: (1) 
“Họ và tên”; (2) “10 số cuối thẻ BHYT”; (3) “tên bệnh viện đăng ký khám chữa 
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bệnh ban đầu”; (4)“số điện thoại di động”, (5) loại hình BHYT HSSV. (đính kèm 
số tài khoản chuyên thu của văn phòng Bảo hiểm xã hội thành phố và Bảo hiểm 
xã hội các quận, huyện)

3. Mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu nhà trường
Thực hiện theo Quyết định số 542/QĐ-BHXH ngày 30/3/2020 của Tổng 

Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm đại 
lý thu BHXH tự nguyện, BHYT, cụ thể như sau: mức chi thù lao cho nhà trường 
thực hiện thu BHYT HSSV trên địa bàn thành phố Cần Thơ là 2,3% trên số tiền 
thực đóng của HSSV. (kèm Quyết định số 542/QĐ-BHXH và mẫu C66a-HD ban 
hành theo Thông tư số 102/TT-BTC ngày 14/11/2018 của Bộ Tài chính)

4. Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với HSSV tham gia BHYT
Thành phần hồ sơ:
- HSSV tham gia mới: kê khai đầy đủ thông tin trên tờ khai tham gia, điều 

chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).
- Các cơ sở giáo dục (trường học): lập danh sách HSSV tham gia BHYT 

(Mẫu D03-TS) gửi đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi quản lý cơ sở giáo dục 
(khuyến khích các cơ sở giáo dục lập và gửi danh sách cấp thẻ BHYT HSSV theo 
hình thức giao dịch điện tử).

Trên đây là thông báo về mức đóng BHYT HSSV năm học 2021 – 2022 
của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ. Rất mong các trường học, cơ sở giáo 
dục, HSSV trên địa bàn thành phố Cần Thơ phối hợp thực hiện. Trong quá trình 
thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố Cần 
Thơ (phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng, số điện thoại: 0292.3891112) 
để hướng dẫn thực hiện./.

 Nơi nhận:
- Sở GD&ĐT, Sở Y tế, Sở VHTT&DL,
Sở Tài chính, Sở LĐ-TB&XH;
- Đài PT&TH;
- Các Trường ĐH, CĐ, TCCN;
- Các trường THPT, TTGDTX, THCS, TH;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Phòng GD&ĐT các quận, huyện;
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- BHXH các quận, huyện;
- Đăng Website BHXH TPCT;
- Lưu: VT, TT&PTĐT.

 

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trần Văn Khải
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