BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH CÀ MAU

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 458 /BHXH-QLT
Về việc thay đổi mức thu BHYT học sinh,
sinh viên năm học 2019 - 2020

Cà Mau, ngày 21 tháng 6 năm 2019

Kính gửi:
- Thủ Trưởng các cơ sở Giáo dục – Đào tạo trên địa bàn tỉnh
Cà Mau;
- Giám đốc Bảo hiểm xã hội các huyện, thành phố Cà Mau;
- Trưởng các phòng nghiệp vụ thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
Căn cứ Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 quy định chi tiết
và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế có hiệu lực
từ ngày 01/12/2018; 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 14/4/2017 của Tổng giám đốc BHXH
Việt Nam ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; bảo hiểm thất
nghiệp tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo
hiểm y tế;
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Cà Mau hướng dẫn thực hiện công tác thu
bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) tại các trường học trên địa bàn
tỉnh Cà Mau năm học 2019 - 2020 như sau:
1. Đối tượng tham gia
Là HSSV ngoại trừ những em đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng
khác theo quy định của Luật BHYT đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ
thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau đều là đối tượng có trách
nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.
2. Mức đóng BHYT HSSV
- Theo quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.490.000 đồng)
nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, áp dụng cho năm
học 2019 - 2020 như sau:
1.490.000đ x 4,5% x 12 tháng = 804.600 đồng (mỗi tháng 67.050 đồng)
Trong đó:
+ HSSV đóng 70% = 563.220 đồng
+ Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30% = 241.380 đồng
- Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: lưu
học sinh; thân nhân của các đối tượng theo quy định pháp luật: Sĩ quan Quân đội
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nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu, HSSV thuộc hộ nghèo,
cận nghèo, .. . đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ, nhà
trường lập danh sách ghi rõ mã thẻ BHYT và tính chung vào tỷ lệ tham gia của
nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu.
3. Phương thức đóng
- Học sinh lớp 1: đóng từ ngày 01 tháng 10 năm đầu tiên của cấp tiểu học.
- Học sinh lớp 12: đóng từ ngày hết hạn của thẻ BHYT đang sử dụng đến
hết ngày 30/9 của năm đó.
- Sinh viên năm thứ 1: đóng từ ngày nhập học, trừ trường hợp thẻ của học
sinh lớp 12 đang còn giá trị sử dụng.
- Sinh viên năm cuối: đóng từ ngày hết hạn của thẻ BHYT đang sử dụng
đến ngày kết thúc khóa học.
- Trường hợp gia hạn thẻ, nộp tiền trước khi thẻ BHYT hết hạn 10 ngày.
Các trường có trách nhiệm lập danh sách tham gia BHYT của các đối
tượng, tổ chức thu tiền đóng BHYT HSSV theo quy định tại khoản 2 trên đây,
chuyển nộp cho cơ quan BHXH.
Trên đây là hướng dẫn thay đổi mức thu BHYT đối với HSSV năm 2019.
Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về
BHXH tỉnh Cà Mau để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Sở GD&ĐT (phối hợp);
- UBND các huyện, tp;
- Phòng GD&ĐT huyện, tp;
- Giám đốc, PGĐ;
- Lưu: VT, VIC, QLT, Website.

GIÁM ĐỐC

Trịnh Trung Kiên
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