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THÔNG BÁO
Về mức đóng bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2021 – 2022

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế; Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi,
bổ sung một số Điều của Luật Bảo hiểm y tế; 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 bảo hiểm y tế; Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày
09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức,
viên chức và lực lượng vũ trang; Căn cứ Thông tư số 30/2020/TT-BYT ngày
31/12/2020 của Bộ Y tế định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều
của 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 bảo hiểm y tế, Bảo hiểm
xã hội Thành phố Hồ Chí Minh thông báo mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và
phương thức đóng đối với học sinh sinh viên (HSSV) tại các cơ sở giáo dục trên địa
bàn Thành phố trong năm học 2021-2022, áp dụng từ ngày 01/8/2021 như sau:
Đơn vị tính: đồng

Phương
thức
3 tháng
6 tháng
9 tháng
12 tháng

HSSV đóng
70%
140.805
281.610
422.415
563.220

Ngân sách nhà
nước hỗ trợ 30%
60.345
120.690
181.035
241.380

Tổng mức
đóng BHYT
201.150
402.300
603.450
804.600

Đối với trường hợp HSSV năm đầu cấp hoặc đã tham gia BHYT gián đoạn
trong năm học trước thì có thể tham gia BHYT ngay từ đầu năm học. Khi Chính
phủ điều chỉnh mức đóng BHYT, điều chỉnh mức lương cơ sở, người tham gia và
ngân sách nhà nước không phải đóng bổ sung hoặc không được hoàn trả phần
chênh lệch do điều chỉnh mức đóng BHYT, mức lương cơ sở đối với thời gian còn
lại mà người tham gia đã đóng BHYT./.
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