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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LONG AN

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

Số:                                                        Long An, ngày      tháng 8 năm 2022
V/v hướng dẫn thực hiện thu bảo 

hiểm y tế học sinh, sinh viên
năm học 2022-2023

Kính gửi: Các trường Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ 
thông, Trung cấp Nghề, Cao Đẳng, Đại học trên địa 
bàn tỉnh Long An.

Ngày 11/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Long An đã ban hành Quyết định số 
7374/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục 
mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Long 
An, để thực hiện công tác bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 100% học sinh, sinh viên 
(HSSV) tham gia trong năm học mới, đảm bảo quyền lợi BHYT cho HSSV kịp 
thời theo quy định của pháp luật, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Long An 
hướng dẫn thu BHYT của đối tượng HSSV năm học 2022-2023 như sau:

1. Đối tượng tham gia

HSSV (trừ những HSSV đã tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác 
theo quy định của Luật BHYT) đang học tập tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ 
thống giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh Long An là đối tượng bắt buộc phải 
tham gia BHYT.

(Lưu ý: HSSV đang theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục 
quốc dân tham gia BHYT tại trường đang theo học không tham gia BHYT hộ gia 
đình).

2. Mức đóng BHYT của HSSV

Mức đóng hàng tháng của đối tượng HSSV bằng 4.5% nhân với mức 
lương cơ sở tại thời điểm đăng ký tham gia (hiện tại là 1.490.000 đồng). Trong 
đó, HSSV đóng 70%, ngân sách nhà nước (NSNN) hỗ trợ đóng 30%. Cụ thể:

Mức đóng hàng tháng: 1.490.000 x 4,5% = 67.050 đồng/tháng.

Trong đó: 

+ NSNN hỗ trợ đóng:  67.050 đồng/tháng x 30% = 20.115 đồng/tháng;

+ HSSV đóng:             67.050 đồng/tháng x 70% = 46.935 đồng/tháng;

3. Phương thức đóng, thời hạn sử dụng thẻ
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3.1 Đối với học sinh (HS) vào lớp Một 

Đây là nhóm trẻ em dưới 6 tuổi, thuộc diện được cấp thẻ BHYT miễn phí  
thẻ giá trị sử dụng liên tục từ ngày sinh ra cho đến đủ 72 tháng tuổi. Đối với 
trẻ có ngày sinh từ ngày 30/9/2016 trở về trước thì hạn sử dụng thẻ được trính 
đến hết ngày 30/9/2022. Khi trẻ vào lớp Một, tham gia BHYT năm học 2022-
2023 tại các trường Tiểu học thẻ có giá trị sử dụng từ ngày 01/10/2022 liên tục 
với thẻ cũ, để đảm bảo đầy đủ quyền lợi BHYT do có thời gian tham gia liên 
tục 05 năm trở lên.

- Phương thức đóng 02 lần: 

+ Lần 01: Nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng BHYT cho 3 tháng 
còn lại của năm 2022 với số tiền là 140.805 đồng/HS (46.935 đồng/tháng x 3 
tháng), nộp tiền về BHXH thuộc địa bàn trước ngày 25/9/2022.

Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/10/2022 đến 31/12/2022. 
+ Lần 02: Nhà trường lập danh sách và thu tiền đóng BHYT cho 12 tháng 

của năm 2023 với số tiền là 563.220 đồng/HS (46.935 đồng/tháng x 12 tháng), 
nộp tiền về BHXH thuộc địa bàn trước ngày 25/12/2022.

Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023.
- Phương thức đóng 01 lần: 
Nhà trường lập danh sách và thu một lần cho 15 tháng với số tiền là 

704.025 đồng/HS (46.935 đồng/tháng x 15 tháng), nộp tiền về BHXH thuộc 
địa bàn trước ngày 20/9/2022.

Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/10/2022 đến 31/12/2023. 

Lưu ý: Đối với HS lớp Một sinh sau ngày 30/9/2016, thẻ BHYT trẻ em 
dưới 6 tuổi có giá trị sử dụng đến ngày cuối cùng của tháng đủ 72 tháng tuổi 
nên Nhà trường thực hiện thu một lần với số tháng còn lại của năm 2022 đến 
hết tháng 12/2023, nộp tiền về BHXH thuộc địa bàn trước ngày 25 của tháng 
hết hạn thẻ trẻ em, thẻ BHYT được cấp có thời hạn sử dụng bắt đầu từ ngày 01 
của tháng liền kề tháng hết hạn thẻ BHYT theo đối tượng trẻ em dưới 6 tuổi 
đến 31/12/2023.

3.2 Đối với sinh viên (SV) năm thứ nhất tại các trường Đại Học, Cao 
đẳng, Trung cấp nghề

Đây là nhóm HS khối lớp 12 của năm học 2021-2022 đã tham gia BHYT 
tại các trường Trung học phổ thông thẻ hết hạn sử dụng sau ngày 30/9/2022. 
Khi theo học năm thứ nhất tại các trường Đại Học, Cao đẳng, Trung cấp nghề, 
tham gia BHYT năm học 2022-2023 sẽ được cấp thẻ BHYT mới có giá trị sử 
dụng thẻ từ ngày 01/10/2023.

Nhà trường lập danh sách và thu tiền thu BHYT đối với SV đầu khóa học 
như hình thức thu nộp nêu tại mục 3.1 công văn này.
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3.3 Đối với HSSV các khối lớp, khóa học còn lại (kể cả HSSV hết hạn 
thẻ BHYT theo đối tượng khác được cấp tiếp).

Đây là nhóm HSSV đã tham gia BHYT năm học 2021-2022 có thẻ BHYT 
hết hạn sử dụng sau ngày 31/12/2022, HSSV tiếp tục đóng tiền tham gia 
BHYT để được gia hạn liên tục giá trị sử dụng thẻ BHYT đã có (không phải in 
cấp lại thẻ mới).

Nhà trường lập danh sách và thu tiền thu BHYT cho 12 tháng của năm 
2023 với số tiền là 563.220 đồng/HS (46.935 đồng/tháng x 12 tháng) nộp tiền 
về BHXH thuộc địa bàn trước ngày 25/12/2022.

Cấp thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2023 đến 31/12/2023.

(Riêng các trường trên địa bàn thành phố Tân An nộp tiền thu BHYT 
HSSV về BHXH tỉnh) 

Lưu ý: 

- Đối với HS lớp 12, SV, học viên năm cuối tiếp tục tham gia BHYT, Nhà 
trường thu BHYT 09 tháng, thẻ BHYT có thời hạn sử dụng từ ngày 
01/01/2023 đến ngày 30/9/2023 hoặc đến ngày kết thúc khóa học).

- HSSV mới tham gia lần đầu hoặc tham gia không liên tục (có thời gian 
gián đoạn quá 03 tháng trong năm tài chính) thì thẻ BHYT mới có giá trị sử 
dụng sau 30 ngày kể từ ngày đóng tiền BHYT.

 4. Tổ chức thực hiện

a) Các đơn vị tăng cường công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa 
phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện BHYT HSSV tại địa phương.

- Tổ chức triển khai thực hiện hướng dẫn này đúng tiến độ thời gian, chất 
lượng và hiệu quả. Thông báo ngay từ đầu năm học mức đóng và phương thức 
đóng BHYT năm học 2022-2023 để phụ huynh được biết và thực hiện theo 
quy định. 

- BHXH các huyện thị xã phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo đẩy 
mạnh tuyên truyền sâu rộng tính nhân văn, tính cộng đồng của chính sách 
BHYT, trách nhiệm, nghĩa vụ, quyền lợi khi tham gia BHYT của HSSV theo 
quy định của Luật BHYT. Xác định việc tổ chức thu BHYT HSSV là trách 
nhiệm của mỗi trường, đảm bảo các trường có 100% HSSV tham gia BHYT; 
nhắc nhở HSSV bảo quản tốt thẻ BHYT được cấp hạn chế làm thất lạc, mất, 
hỏng… kịp thời thông báo cho Nhà trường hoăc cơ quan BHXH để được cấp 
lại hoặc đổi thẻ khi có phát sinh các trường hợp trên, tránh ảnh hưởng đến 
quyền lợi của HSSV khi tham gia khám chữa bệnh BHYT. 



4

T Linh

- Nhà trường cùng phối hợp với BHXH địa phương tiếp tục thực hiện qua 
giao dịch hồ sơ điện tử khi đăng ký tham gia BHYT đối với HSSV; tiến hành 
kiểm tra, cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin nhân thân của HSSV và thực 
hiện ghi giá trị sử dụng tiếp theo của thẻ BHYT vào cơ sở dữ liệu, BHXH địa 
phương in và giao thẻ BHYT tăng mới, danh sách cấp thẻ BHYT cho Nhà 
trường kịp thời để phát cho HSSV theo quy định.

b) Để đảm bảo 100% HSSV tham gia BHXH năm học 2022-2023, đề nghị 
Nhà trường thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện, kịp thời rà soát danh sách 
HSSV đã được cấp thẻ BHYT thuộc nhóm đối tượng khác như: Thân nhân sĩ 
quan quân đội, Công an nhân dân; thân nhân người có công cách mạng; bảo trợ 
xã hội; HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo… Nhà trường lập danh sách HSSV 
theo mẫu số 02/BHYT gửi về BHXH huyện, thị xã để tổng hợp gửi BHXH 
tỉnh, đối với thẻ có hạn sử dụng năm 2022 gửi trước ngày 15/12/2022 và đối 
với thẻ có hạn sử dụng năm 2023 gửi trước ngày 31/5/2023 để cấp kinh phí 
CSSKBĐ đối với Nhà trường đủ điều kiện theo quy định và tính chung tỷ lệ 
tham gia BHYT HSSV của Nhà trường làm cơ sở xét khen thưởng đối với tập 
thể Phòng Giáo dục và Đào tạo, Nhà trường, cá nhân thực hiện tốt công tác 
BHYT HSSV trong năm học 2022-2023.

c) Cơ quan BHXH chuyển kinh phí thù lao cho Nhà trường theo từng đợt 
thu hoặc kết thúc công tác thu BHYT HSSV do nhà trường đề nghị (theo mẫu 
C66-HD) trên cơ sở số thực thu của Nhà trường. Kinh phí thù lao được trích 
bằng 2,3% trên tổng số tiền BHYT thực thu (không bao gồm số tiền ngân sách 
nhà nước hỗ trợ mức đóng).

BHXH tỉnh Long An rất mong Nhà trường phối hợp để triển khai thực 
hiện tốt công tác BHYT HSSV năm học 2022-2023. Trong quá trình thực hiện, 
nếu có phát sinh vướng mắc, đề nghị các trường phản ánh về BHXH trên địa 
bàn hoặc BHXH tỉnh (qua phòng Quản lý thu, số điện thoại 0272 3821769) để 
được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GD và ĐT, Sở Tài chính, Sở Y tế (p/h);
- GĐ BHXH tỉnh (báo cáo);
- Các Phó GĐ BHXH tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, TP Tân An (p/h);
- Phòng GD và ĐT huyện, tx, tp (p/h);
- BHXH huyện, thị xã (thực hiện);
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: P.QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Thành Liếp
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