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BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN CAO LỘC 

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

Số:          /BHXH-BPT      Cao Lộc, ngày       tháng      năm 2020
  V/v hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV
                năm hoc 2020 - 2021

Kính gửi:  - Phòng Giáo dục và đào tạo huyện Cao Lộc;
                                       - Các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa 

bàn huyện Cao Lộc.

Căn cứ Luật BHYT số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008; Luật sửa đổi bổ 
sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13/6/2014; Nghị định 
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 
các biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

Căn cứ quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp - bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, 
thẻ bảo hiểm y tế và Quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình 
thu BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ-BNNL quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT kèm 
theo Quyết định 595/QĐ-BHXH;

Căn cứ công văn số 2644/BHXH-BT ngày 19/8/2020 của Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020-2021.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Cao Lộc hướng dẫn các đơn vị cơ sở giáo 
dục, cơ sở nghề nghiệp trên địa bàn thực hiện công tác thu bảo hiểm y tế (BHYT) 
học sinh, sinh viên (HSSV) năm học 2020-2021 như sau:

I. THỰC HIỆN KHẢO SÁT HSSV ĐẦU NĂM
Để bảo đảm cho việc thực hiện công tác BHYT HSSV thu đúng đối tượng, 

thu đủ theo quy định, BHXH huyện Cao Lộc đề nghị các cơ sở giáo dục, các cơ sở 
giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tổng hợp khảo sát HSSV tham 
gia theo các nhóm đối tượng (có mẫu đi kèm). Chậm nhất đến ngày 15/10/2020 
các đơn vị hoàn thành việc tổng hợp khảo sát HSSV chuyển gửi cơ quan BHXH 
huyện.

II. THỰC HIỆN XÁC ĐỊNH ĐỐI TƯỢNG, THU BHYT HSSV
1. Đối tượng tham gia
Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân, kể cả sinh viên hệ dân sự đang học tập tại các trường Công an 



2

nhân dân (trừ những HSSV đã tham gia BHYT đối tượng khác như: người nghèo, 
cận nghèo, thân nhân sĩ quan, binh sĩ quân đội, công an...).

2. Mức đóng, mức hỗ trợ đóng BHYT
- Mức đóng BHYT HSSV: bằng 4,5% mức lương cơ sở hiện hành nhân với 

(x) số tháng tương ứng thời hạn của thẻ BHYT (Trong đó: HSSV đóng 70%; ngân 
sách nhà nước hỗ trợ đóng 30%), như sau:

1.490.000 đồng x 4,5% = 67.050 đồng/tháng.
Trong đó:
NSNN hỗ trợ đóng: 67.050 đồng x 30% = 20.115 đồng/tháng
HSSV tự đóng: 67.050 đồng x 70% = 46.935 đồng/tháng
- Khi nhà nước thay đổi mức lương cơ sở, HSSV và Ngân sách nhà nước 

không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần chênh lệch do điều chỉnh 
mức lương cơ sở đối với thời gian còn lại mà HSSV đã đóng BHYT.

- Đối với HSSV đã có thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác theo quy định 
của Luật BHYT như: HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người DTTS, bảo trợ xã 
hội, thân nhân sỹ quan quân đội, công an... đã được cấp thẻ BHYT theo quy định 
của Chính phủ, cơ sở giáo dục lập danh sách riêng theo dõi và tính chung vào tỷ lệ 
tham gia BHYT HSSV của nhà trường để được cấp kinh phí chăm sóc sức khỏe 
ban đầu.

Các mức đóng cụ thể (tính theo năm học) như sau:

STT Cấp học
Số tháng sử 

dụng thẻ 
BHYT

Định 
mức

Số tiền 
(đồng)

Trẻ sinh từ tháng 01 
đến tháng 9

15 46.935 704.025

Trẻ sinh tháng 10 14 46.935 657.090

Trẻ sinh tháng 11 13 46.935 610.155
1 Lớp 1

Trẻ sinh tháng 12 12 46.935 563.220

2 Lớp 2 đến lớp 11 12 46.935 563.220

3 Lớp 12 9 46.935 422.415
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3. Phương thức đóng
HSSV có thể đăng ký theo các phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng 

tính theo năm tài chính. Trường hợp tham gia phương thức đóng 3 tháng, 6 tháng 
khi thẻ BHYT sắp hết hạn, cơ sở giáo dục đôn đốc HSSV tiếp tục đăng ký tham 
gia để thẻ BHYT có giá trị sử dụng liên tục đến hết năm tài chính.

4. Giá trị sử dụng thẻ BHYT
Giá trị sử dụng thẻ BHYT tương ứng với số tiền đóng BHYT của HSSV.
- Trường hợp tham gia BHYT lần đầu hoặc tham gia không liên tục từ 3 

tháng trở lên trong năm tài chính thì thẻ BHYT có hạn sử dụng sau 30 ngày kể từ 
ngày đóng BHYT

- Trường hợp HSSV tham gia liên tục hoặc gián đoạn không quá 3 tháng thì 
thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01 của tháng liền kề ngay sau tháng đóng tiền 
BHYT HSSV

*Lưu ý:
+ Học sinh lớp 12: Thẻ có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9/2021.
+ Đối với trường hợp học sinh lớp 1 nếu sinh trước tháng 9, thẻ có giá trị từ 

ngày 01/10/2020; nếu trường hợp sinh vào các ngày trong tháng 10 hoặc tháng 11 
hoặc tháng 12 trong năm, thẻ có giá trị sử dụng bắt đầu tương ứng từ ngày 
01/11/2020, 01/12/2020 hoặc 01/01/2021 và có thể chọn phương thức đóng 13, 14 
hoặc 15 tháng.

5. Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu
Theo quy định tại Quyết định 3040/QĐ-SYT ngày 19/11/2018 của Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn về quy định đối tượng đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban 
đầu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

III. QUY TRÌNH LẬP DANH SÁCH VÀ THỦ TỤC CẤP THẺ BHYT
1. Đối với học sinh, sinh viên
- Nộp tiền thuộc phần trách nhiệm đóng của HSSV, kê khai mã số BHXH 

đã được cơ quan BHXH cấp.
- Trường hợp chưa có mã số BHXH: Kê khai đầy đủ, chính xác thông tin 

vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và phụ 
lục thành viên hộ gia đình.

2. Đối với các cơ sở giáo dục
- Thu tiền đóng BHYT phần trách nhiệm đóng của HSSV chuyển nộp cho 

BHXH huyện Cao Lộc chậm nhất vào ngày 30/9/2020 (học sinh khối lớp 1), các 
khối còn lại nộp chậm nhất ngày 30/10/2020. Nhà trường thu tiền BHYT thuộc 
trách nhiệm học sinh tự đóng và nộp vào tài khoản chuyên thu của BHXH huyện 
Cao Lộc.

- Lập Danh sách chỉ tham gia BHYT (Mẫu D03-TS) ban hành kèm theo 
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Quyết định 505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam:

+ Trường hợp HSSV không kê khai mã số BHXH, cơ sở giáo dục đăng 
nhập vào địa chỉ http:/baohiemxahoi.gov.vn/tracuu để tra cứu mã số BHXH, 
hoặc liên hệ với bộ phận thu tại BHXH huyện cung cấp Danh sách tham gia 
BHYT tại trường học năm trước đó để lấy mã số BHXH.

+ Trường hợp tham gia mới thì hướng dẫn HSSV kê tờ khai tham gia, điều 
chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) và chuyển cho cơ quan BHXH.

- Nhận Danh sách cấp thẻ BHYT (Mẫu D10a-TS) để kiểm tra, đối chiếu; 
Nhận thẻ BHYT (đối với học sinh học lớp 1 và HSSV mới tham gia BHYT) với 
cơ quan BHXH huyện; Kiểm tra, đối chiếu các thông tin ghi trên thẻ BHYT (họ 
tên, ngày, tháng, năm sinh, địa chỉ, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, thời 
hạn sử dụng của thẻ) nếu có sai sót thì chuyển lại cho cơ quan BHXH để được 
điều chỉnh, sửa đổi kịp thời.

IV. CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU VÀ MỨC THÙ LAO THU BHYT 
HSSV.

1. Mức chi thù lao thu BHYT HSSV
Căn cứ Quyết định số 542/QĐ-BHXH ngày 30/3/2020 của Tổng Giám đốc 

BHXH Việt Nam ban hành mức chi thù lao cho tổ chức làm đại lý thu bảo hiểm xã 
hội tự nguyện, bảo hiểm y tế.

 Mức chi hỗ trợ thu BHYT HSSV năm 2020 bằng 2,8% trên tổng số thu 
được từ phần HSSV tự đóng (không bao gồm số tiền Ngân sách nhà nước hỗ trợ 
đóng).

2. Chăm sóc sức khỏe ban đầu
2.1. Điều kiện, quy mô tổ chức; nội dung chi; quản lý và thanh quyết toán 

kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu (CSSKBĐ) 
Thực hiện theo Điều 34 Chương VIII, Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 

17/10/2018 của Chính phủ; Công văn số 59/BHXH-TCKT ngày 07/01/2019 của 
Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn trích, chuyển, quyết toán kinh phí 
CSSKBĐ theo Nghị định 146/NĐ-CP (gọi tắt là công văn 59/BHXH-TCKT) và 
Công văn số 132/BHXH-QLT ngày 18/02/2019 của BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc 
hướng dẫn thực hiện trích chuyển chăm sóc sức khỏe ban đầu; công văn số 
280/BHXH-BPT ngày 17/10/2019 của BHXH huyện Cao Lộc về trích chuyển 
kinh phí CSSKBĐ theo NĐ 146/2018/NĐ-CP.

2.2. Về mức trích kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
Định kỳ 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng, cơ quan BHXH có trách nhiệm chuyển 

kinh phí CSSKBĐ cho cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, số tiền 
trích để lại cho cơ sở giáo dục gồm 02 khoản:
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-  Bằng 5% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số trẻ em dưới 6 tuổi, HSSV 
đang theo học tại cơ sở giáo dục.

- Bằng 1% tổng số tiền đóng BHYT của cán bộ, viên chức cơ sở giáo dục 
(không bao gồm tiền lãi chậm đóng BHYT).

2.3. Hồ sơ, thủ tục chuyển kinh phí CSSKBĐ
Chậm nhất ngày 31/12/2020 các cơ sở giáo dục hoặc cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp có đủ điều kiện trích CSSKBĐ lập hồ sơ, thủ tục gửi cơ quan BHXH 
huyện qua bộ phận Thu (gửi file mềm danh sách kèm theo).

BHXH huyện tiếp tục thực hiện trích chuyển CSSKBĐ trong năm tài chính 
theo quy định.

Để thực hiện công tác BHYT HSSV năm học 2020-2021 đạt kết quả về số 
lượng và chất lượng, BHXH huyện Cao Lộc đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo 
huyện chỉ đạo và đôn đốc các trường học trên địa bàn huyện thực hiện theo đúng 
hướng dẫn, bảo đảm đúng quy trình, đúng thời gian.

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH huyện Cao 
Lộc (bộ phận Thu: 02053.860.470) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- BHXH tỉnh (b/c);
- Phòng GD&ĐT huyện (p/h);
- Các PGĐ BHXH huyện;
- Các BP: Thu, Kế toán, Giám định BHYT;
- Lưu: VT, BPT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Thị Thanh Hiếu
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Mẫu số 01a/BHYT
Tên đơn vị:……………….     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mã số đơn vị:……………..                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐỀ NGHỊ TRÍCH CHUYỂN
KINH PHÍ CHI CHĂM SÓC SỨC KHỎE BAN ĐẦU

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện .........……
Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 34 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 BHYT, (tên đơn vị) ................đủ điều kiện để thực hiện khám
bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người lao 
động/học sinh sinh viên/trẻ em dưới 6 tuổi tại đơn vị, người làm việc trên tàu đánh 
bắt xa bờ có tham gia BHYT, cụ thể như sau:
1. Về nhân lực y tế: có ......cán bộ gồm
1.1 Ông /bà: ................. ....................
- Số chứng chỉ hành nghề KCB.....................ngày cấp ......nơi cấp .......
- Quyết định tuyển dụng/Hợp đồng làm việc/Hợp đồng lao động số ......từ ngày .../
.../20... đến ngày .../.../20......
1.2 Ông /bà: .......... ...........................
2. Về cơ sở vật chất: …………………………………………………………
3. Các thông tin của (tên đơn vị)
- Địa chỉ: ..........................................................................................................
- Tài khoản số: .................................................................................................

- Nơi mở tài khoản ............................................................................................
Chúng tôi cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật đảm bảo đủ điều 

kiện để thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong công tác chăm sóc sức khỏe ban 
đầu; quản lý, sử dụng kinh phí chi chăm sóc sức khỏe ban đầu tại đơn vị theo quy 
định; thông báo cho cơ quan BHXH ngay khi có thay đổi./.

, ngày .... tháng .... năm 20...
Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên, đóng dấu)

Đề nghị BHXH .......................trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu
cho (tên đơn vị) .................................................từ ngày .../ ..../20.......
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Tên cơ quan quản lý.........
Tên đơn vị .............

TỔNG HỢP KHẢO SÁT HỌC SINH SINH VIÊN THAM GIA BHYT
NĂM HỌC 2020 – 2021

STT Tên lớp Tổng số 
học sinh

Số học sinh 
thuộc diện 
tham gia 

BHYT theo 
nhà trường

Số học sinh tham 
gia BHYT theo 
nhóm đối tượng 

khác

1 2 3=4+5 4 5

Tổng cộng:

Ngày …….tháng....năm…..
Người lập biểu  Thủ trưởng đơn vị

                   (Ký, họ tên)                     (Ký, họ tên, đóng dấu)

Mẫu số 01/BHYT
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Tên cơ quan quản lý.........
Tên đơn vị .............

DANH SÁCH HSSV THAM GIA BHYT THEO NHÓM 
ĐỐI TƯỢNG KHÁC

STT Họ tên Mã thẻ BHYT Lớp Nơi KCB ban đầu
A B C D E

Ngày….. tháng....năm ......
Người lập biểu Thủ trưởng đơn vị

(Ký, họ tên) (Ký, họ tên, đóng dấu)
Ghi chú: đối với người làm việc trên tàu đánh bắt xa bờ có tham gia BHYT thì bỏ 
trống cột "Lớp"

Mẫu số 02/BHYT
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