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THÔNG BÁO SỐ 2
Về việc điều chỉnh mức thu bảo hiểm y tế - bảo hiểm tai nạn năm học 2015 -2016
và các vấn đề liên quan đến quyền lợi bảo hiểm của sinh viên.
Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008; Luật sửa đổi bổ sung một số
điều của Luật bảo hiểm Y tế đã được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 13/6/2014 và
có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;
Căn cứ công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24 tháng 7 năm 2015 của BHXH –
TP.HCM về việc hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV năm học 2015 – 2016;
Căn cứ công văn số 2522/BHXH-THU ngày 05 tháng 8 năm 2015 của BHXH –
TP.HCM về việc điều chỉnh, bồ sung công văn số 2404/BHXH-THU ngày 24 tháng 07
năm 2015 hướng dẫn thực hiện BHYT HSSV;
Căn cứ công văn số 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 03 tháng 8 năm 2015 của
Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí hướng dẫn thực
hiện công tác thu BHYT HSSV năm học 2015 - 2016.
Căn cứ vào một số quy định biểu mẫu chung của BHXH-TP.HCM;
Nay Trung tâm Quản lý Ký túc xá thông báo đến toàn thể sinh viên ở Ký túc xá về
mức thu bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn mới như sau:
1. Về Bảo hiểm y tế:
Năm học 2015-2016, thời gian tham gia bảo hiểm của sinh viên thực hiện từ
01/10/2015 đến 31/12/2016 (15 tháng), mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở
(1.150.000đ) nhân với số tháng sử dụng thẻ. Cụ thể như sau:
 Đối với sinh viên năm I – II – III : Đóng 15 tháng (Từ 01/10/2015 đến
31/12/2016)
Mức tính: 4,5% x 1.150.000 đồng x 15 tháng = 776.250 đồng. Trong đó:
- Sinh viên đóng:
70%
= 543.375 đồng;
- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ : 30%
= 232.875 đồng.
 Đối với sinh viên năm cuối : Đóng 12 tháng (Từ 01/10/2015 đến 30/9/2016)
Mức tính : 4,5% x 1.150.000 đồng x 12 tháng = 621.000 đồng. Trong đó:
- Sinh viên đóng:
70%
= 434.700 đồng;
- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ : 30%
= 186.300 đồng.
2. Về Bảo hiểm tai nạn:
 Đối với sinh viên năm I – II – III:
- Mức đóng 40.000đ/sinh viên/16 tháng.
- Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHTN từ ngày 01/09/2015 đến 31/12/2016.

Đối với sinh viên năm cuối:
- Mức đóng 30.000đ/sinh viên/ 12 tháng.
- Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHTN từ ngày 01/09/2015 đến 31/8/2016.
3. Quyền lợi của sinh viên khi tham gia bảo hiểm:
 Bảo hiểm y tế:
Đối với sinh viên khám – chữa bệnh đúng tuyến bệnh viện:
-

Sinh viên khám và điều trị bệnh tại “Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu” (thể
hiện trên thẻ). Trong trường hợp một số bệnh ngoài khả năng điều trị “ Nơi đăng
ký khám chữa bệnh ban đầu” sẽ chuyển lên chuyên khoa tuyến trên bằng giấy
giới thiệu chuyển tuyến bệnh viện.

Hình thức chuyển tuyến bệnh viện bằng giấy giới thiệu: chuyển từ cấp thấp lên
cấp cao hơn theo thứ bậc (Trạm y tế - Bệnh viện tuyến Quận (huyện) – Bệnh
viện tuyến thành phố (tỉnh) – Bệnh viện tuyến trung ương).
Trường hợp sinh viên tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến:
Tại bệnh viện tuyến trung ương (bệnh viện hạng đặc biệt, bệnh viện hạng I
thuộc Sở Y tế, ngành được Bộ Y tế phân công là tuyến cuối về chuyên môn kỹ
thuật): được hưởng 40% chi phí điều trị theo mức quyền lợi được hưởng tùy đối
tượng.
Tại bệnh viện tuyến tỉnh (bệnh viện hạng II thuộc Bộ; bệnh viện hạng I, II thuộc
Sở Y tế, ngành trừ các bệnh viện được Bộ phân công là là tuyến cuối về chuyên
môn kỹ thuật): được hưởng 60% chi phí điều trị theo mức quyền lợi được
hưởng tùy đối tượng.
Tại bệnh viện tuyến huyện (bệnh viện hạng III, hạng IV, chưa xếp hạng; Bệnh
viện y học cổ truyền hạng III, hạng IV, chưa xếp hạng; bệnh viện chuyên khoa
hạng III, hạng IV, chưa xếp hạng có phòng khám đa khoa; Bệnh viện hạng III,
hạng IV, chưa xếp hạng thuộc Bộ quốc phòng; Bệnh viện quân – dân y hạng III,
hạng IV, chưa xếp hạng; …): được hưởng 70% chi phí điều trị theo mức quyền
lợi được hưởng tùy đối tượng.
Đối với điều trị ngoại trú:
Các trường hợp sinh viên có thẻ BHYT tự đi khám chữa bệnh trái tuyến tại cơ
sở khám chữa bệnh không phải là nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu (không
có giấy chuyển tuyến bệnh viện) sẽ không được hưởng quyền lợi khám chữa
bệnh BHYT.
 Bảo hiểm tai nạn:
Thẻ Bảo hiểm tai nạn được thanh toán trong các trường hợp: Bị tai nạn giao
thông và tai nạn sinh hoạt và tai nạn sinh hoạt (tử vong, vết thương hoặc chấn
thương, chích ngừa khi bị động vật cắn). Mức đền bù cao nhất
20.000.000đ/sinh viên/vụ.
4. Các lưu ý:
- Căn cứ thời gian cụ thể của từng khóa học sẽ tính ra số tháng tương ứng sinh viên
phải nộp.
- Sinh viên thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân sĩ quan , hạ sĩ quan , chiế n si ̃ ;
thâncông an nhân dân, hộ nghèo, cận nghèo..…) đã được cấp thẻ BHYT tại địa
phương theo quy định của Chính phủ gửi bản photocopy thẻ BHYT (còn thời hạn
sử dụng) nộp tại Phòng Bảo hiểm tại Trạm Y tế Ký túc xá ĐHQG -HCM trước
ngày 30/09/2015 để Trạm Y tế gửi đến Bảo hiểm Xã hội Tp . Hồ Chí Minh. Nế u
hế t giá trị sử dụng ghi trên thẻ và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng
khác, sinh viên sẽ tham gia BHYT theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo, đến
hết thời gian chung là ngày 31/12/2016 theo đúng quy định của Nhà nước.
-
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