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THÔNG BÁO
Về việc đóng bảo hiểm y tế và bảo hiểm thân thể
đối với sinh viên năm học 2020 - 2021
Kính gửi:
- Các Khoa thuộc trường;
- Các lớp sinh viên.
Thực hiện Hướng dẫn số 733/HDLT-SGDĐT-BHXH ngày 19/8/2020 của
Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi, về việc triển khai thực
hiện bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm học 2020 - 2021, Nhà trường hướng dẫn
các khoa, các lớp triển khai thực hiện BHYT và bảo hiểm thân thể cho sinh viên
như sau:
I. Loại hình bảo hiểm
1. Bảo hiểm y tế
1.1. Đối tượng bắt buộc tham gia BHYT và mức đóng
Năm học 2020 - 2021 sinh viên có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc
theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước. 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 thẻ BHYT (các khóa chưa tốt nghiệp năm 2021
là 12 tháng, khóa chuẩn bị tốt nghiệp ra trường năm 2021 là 07 tháng), cụ thể:
- Đối với các khóa chưa tốt nghiệp năm 2021 đóng 12 tháng:
1.490.000 đồng x 4,5% x 12 = 804.600 đồng, trong đó:
+ Sinh viên đóng 70% = 563.220 đồng
+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% = 241.380 đồng
- Đối với các khóa tốt nghiệp ra trường năm 2021 đóng 07 tháng:
1.490.000 đồng x 4,5% x 7 = 469.350 đồng, trong đó:
+ Sinh viên đóng 70% = 328.545 đồng
+ Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% = 140.805 đồng
Như vậy mức đóng BHYT của sinh viên như sau:
- Thẻ có giá trị khám chữa bệnh 12 tháng (01/01/2021- 31/12/2021) đối với
sinh viên các khóa chưa tốt nghiệp năm 2021 (gồm đại học cơ khí khóa 17, đại học
khóa 18, 19, 20; cao đẳng khóa 19, 20), mức đóng BHYT của mỗi sinh viên là:
563.220 đồng.

- Thẻ có giá trị khám chữa bệnh 07 tháng (01/01/2021 - 31/07/2021) đối với
sinh viên khóa chuẩn bị tốt nghiệp ra trường năm 2021 (gồm đại học khóa 17, cao
đẳng khóa 18), mức đóng BHYT của mỗi sinh viên là: 328.545 đồng.
* Lưu ý:
- Đối với sinh viên đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo các nhóm đối
tượng khác như: Thân nhân sĩ quan quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an
nhân dân; thân nhân với người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, sinh viên
thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, … không phải tham gia BHYT học sinh sinh viên
nhưng photo copy thẻ BHYT đã được cấp nộp cho lớp trưởng. Lớp trưởng các lớp
lập danh sách kèm theo bản photo copy thẻ BHYT gửi về Phòng Công tác HSSV
để Nhà trường báo cáo Bảo hiểm xã hội tỉnh.
- Đối với sinh viên thuộc hộ nghèo, cận nghèo được cấp thẩm quyền phê
duyệt trong năm tài chính, thì đăng ký tham gia BHYT tại địa phương nơi cư trú.
1.2. Đối tượng sinh viên được miễn giảm tiền khi tham gia BHYT năm
2021
1.2.1. Sinh viên con thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến
nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 60% trở xuống ngân sách
tỉnh hỗ trợ 30% trên tổng số tiền phải đóng: 1.490.000 đồng x 4,5% x số tháng,
trong đó:
- Sinh viên đóng 40% trên tổng số tiền phải đóng;
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% trên tổng số tiền phải đóng;
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% trên tổng số tiền phải đóng;
* Lưu ý: Đối tượng sinh viên quy định mục 1.2.1 photo các loại giấy tờ
chứng minh thuộc đối tượng trên khi nộp tiền tại phòng Công tác HSSV.
1.2.2. Sinh viên con gia đình đông con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế ngân
sách tỉnh hỗ trợ 20% trên tổng số tiền phải đóng: 1.490.000 đồng x 4,5% x số
tháng, trong đó:
- Sinh viên đóng 50% trên tổng số tiền phải đóng;
- Ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% trên tổng số tiền phải đóng;
- Ngân sách tỉnh hỗ trợ 20% trên tổng số tiền phải đóng.
Đối với sinh viên là con gia đình đông con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế
được hỗ trợ thêm 20% mức đóng BHYT từ ngân sách tỉnh là những gia đình có từ
3 con trở lên, gặp rủi ro về kinh tế như: chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu
về nhà ở, công cụ sản suất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh do thiên tai gây ra
trong năm và phải được xác nhận của chính quyền địa phương.
* Lưu ý: Đối với sinh viên năm cuối ra trường năm 2021 đóng BHYT 07
tháng (gồm đại học khóa 17, cao đẳng khóa 18), thời gian còn lại từ ngày
01/8/2021 về sau, nếu có nhu cầu tham gia BHYT thì liên hệ tại các đại lý thu
BHYT nơi cư trú để được hướng dẫn cụ thể.

2. Bảo hiểm thân thể: Theo luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10,
ngày 09/12/2000:
Mức đóng bảo hiểm thân thể của mỗi sinh viên là: 100.000 đồng/năm.
II. Thời gian và phương thức nộp BHYT, bảo hiểm thân thể
- Đối với BHYT: Từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 13/11/2020.
- Đối với bảo hiểm thân thể: Từ ngày 05/10/2020 đến hết ngày 13/11/2020.
Lớp trưởng các lớp thu tiền, lập danh sách sinh viên tham gia BHYT và bảo
hiểm thân thể (có mẫu kèm theo) gửi về Phòng Công tác HSSV theo thời gian quy
định trên.
Nhận được thông báo này đề nghị lãnh đạo các khoa, GVCN-CVHT và các
lớp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện có gì vướng mắc liên hệ Phòng
Công tác HSSV để được hướng dẫn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Giám hiệu;
- Lưu: VT, P. CT HSSV.
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