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BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH GIA LAI
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Số:1345/BHXH-QLT
Gia Lai, ngày17 tháng 12 năm 2020
V/v thực hiện bảo hiểm y tế
cho học sinh, sinh viên năm 2021
chính sách

Kính gửi: Các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Thực hiện Nghị quyết 129/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020 của Hội đồng nhân

sách
luật BHXH,
BHYT
dân pháp
tỉnh Gia
Lai, Quy
định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho một số đối tượng trên địa
bản tỉnh Gia
Lai BHYT,
năm 2021.
BHXH,
BHTN

Những năm qua, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế (BHYT) cho học sinh,
sinh viên (HSSV) luôn nhận được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự phối
hợp chặt chẽ giữa cơ sở giáo dục với cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh. Theo thống kê báo
cáo từ các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 10/12/2020, toàn tỉnh có
288.748 em HSSV được tham gia BHYT, bằng 90,3% so với tổng số học sinh, thấp hơn
mức bình quân chung của cả nước là 95%.
Đến nay, toàn tỉnh còn khoảng 9,7% học sinh chưa được tham gia BHYT, ảnh
hưởng đến việc thực hiện mục tiêu 100% HSSV tham gia BHYT theo Công văn số
1737/UBND-KGVX ngày 21/8/2020 của UBND tỉnh. Nguyên nhân của hạn chế trên là
do nhận thức của một số phụ huynh và HSSV về chính sách BHYT chưa cao, một số
HSSV là người đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sống ở vùng 1 còn nhiều khó khăn nên
chưa được tham gia BHYT. Để khắc phục những tồn tại trên, tiến đến thực hiện 100%
HSSV được tham gia BHYT năm 2021, Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị các cơ sở giáo dục
thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục tuyên truyền vận động phụ huynh, HSSV tham gia BHYT bắt buộc
đúng theo quy định của Luật BHYT, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung. Định kỳ 3 tháng, 6
tháng hoặc 12 tháng phụ huynh hoặc HSSV có trách nhiệm đóng vào quỹ BHYT thông
qua nhà trường để nộp vào quỹ BHYT. Mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở. Trong đó,
nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng, HSSV đóng 70% mức đóng.
- Đóng 3 tháng: Mức đóng bằng 201.150 đồng (Nhà nước hỗ trợ 60.345 đồng; học
sinh, sinh viên đóng 140.805 đồng);
- Đóng 6 tháng: Mức đóng bằng 402.300 đồng (Nhà nước hỗ trợ 120.690 đồng;
học sinh, sinh viên đóng 281.610 đồng);
- Đóng 12 tháng: Mức đóng bằng 804.600 đồng (Nhà nước hỗ trợ 241.380 đồng;
học sinh, sinh viên đóng 563.220 đồng);
2. Đối với HSSV thuộc hộ gia đình đông con, gặp khó khăn về kinh tế; Học sinh,
sinh viên là người đồng bào dân tộc thiếu số sống tại các xã thuộc khu vực 1: ngoài phần
ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mức đóng BHYT, còn được ngân sách của địa phương hỗ

trợ thêm 20% mức đóng BHYT theo Nghị quyết 129/2020/NQ-HĐND ngày 10/12/2020
Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai, Quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho một số đối tượng
trên địa bàn tỉnh Gia lai năm 2021, mức đóng cụ thể như sau:
- Đóng 3 tháng: Mức đóng bằng 201.150 đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ
60.345 đồng; ngân sách địa phương hỗ trợ 40.230 đồng; học sinh, sinh viên đóng 100.575
đồng);
- Đóng 6 tháng: Mức đóng bằng 402.300 đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ
120.690 đồng; ngân sách địa phương hỗ trợ 80.460 đồng; học sinh, sinh viên đóng
201.150 đồng);
- Đóng 12 tháng: Mức đóng bằng 804.600 đồng (Ngân sách trung ương hỗ trợ
241.380 đồng; ngân sách địa phương hỗ trợ 160.920 đồng; học sinh, sinh viên đóng
402.300 đồng).
Đề nghị các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh phối hợp triển khai thực hiện. Trong
quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ảnh về cơ quan BHXH tỉnh
(Phòng Quản lý thu điện thoại 0269.3827652) để được hướng dẫn thực hiện./.
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