
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:             /BHXH-QLT
V/v thực hiện BHYT học sinh, sinh viên

 năm học 2022-2023

               Hà Nội, ngày       tháng 8 năm 2022

    Kính gửi: 
- Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã;
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ.

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) số 25/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật BHYT số 46/2014/QH13 quy định: “Bảo hiểm y tế là 
hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng đối với các đối tượng theo quy định 
của Luật này để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do Nhà nước 
tổ chức thực hiện”. Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) Việt Nam, của Thành ủy, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về thực 
hiện BHYT học sinh, sinh viên (HSSV). Để công tác BHYT HSSV năm học 
2022 – 2023 đạt 100% HSSV tham gia BHYT, BHXH thành phố Hà Nội đề 
nghị Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các quận, huyện, thị xã 
thực hiện như sau:

1. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 2180/BHXH-TT ngày 10/8/2022 về 
đẩy mạnh truyền thông BHYT HSSV năm học 2022-2023 và các văn bản hướng 
dẫn của BHXH Việt Nam; Công văn số 4445/UBND-KGVX ngày 14/9/2020 
của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tăng cường thực hiện BHYT học 
sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thông báo Kết luận số 374/TB-
VP ngày 08/8/2022 của đồng chí Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND Thành 
phố, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT thành phố Hà Nội 
tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ 5 tháng cuối năm 2022 và các văn bản của 
BHXH thành phố Hà Nội đã triển khai.

2. Tiếp tục tham mưu cho Quận, Huyện, Thị ủy, UBND quận, huyện, thị xã 
ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện công tác BHYT HSSV phấn đấu 100% 
HSSV tham gia BHYT; đưa chỉ tiêu tham gia BHYT HSSV là một trong các tiêu 
chí đánh giá phân loại tổ chức cơ sở Đảng, cũng như để đánh giá mức độ hoàn 
thành nhiệm vụ của đơn vị; chỉ đạo các cơ sở giáo dục cấp và gia hạn thẻ BHYT 
HSSV thông qua giao dịch điện tử, phối hợp với cơ quan BHXH hướng dẫn cài 
đặt ứng dụng VssID cho HSSV; chỉ đạo các phòng, ban, ngành có liên quan phối 
hợp với cơ quan BHXH tăng cường công tác truyền thông, phổ biến chính sách 
pháp luật về BHYT HSSV trên địa bàn.
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3. Về công tác thu, cấp thẻ BHYT HSSV:
- Hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, dữ liệu do các cơ sở giáo dục chuyển đến 

(lập và gửi danh sách cấp thẻ BHYT HSSV theo hình thức giao dịch điện tử); rà 
soát, đối chiếu để kịp thời cấp mới, gia hạn thẻ BHYT HSSV, tránh tình trạng 
cấp thiếu hoặc trùng thẻ; cung cấp danh sách thẻ BHYT sắp hết giá trị sử dụng 
gửi đến các cơ sở giáo dục để đôn đốc HSSV tiếp tục tham gia; hướng dẫn cài 
đặt ứng dụng “VssID-Bảo hiểm xã hội số” cho HSSV để sử dụng hình ảnh thẻ 
BHYT hoặc Căn cước công dân gắn chíp khi đi khám chữa bệnh BHYT; 

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục lưu ý khi lập danh sách HSSV tham gia 
BHYT (để cấp mới, gia hạn thẻ BHYT): 

+ Đối với học sinh chưa có Căn cước Công dân (học sinh tiểu học, THCS, 
…) cần bắt buộc có số định danh công dân (do Công an phường, xã cấp theo quy 
định tại Thông tư số 59/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ Công an). 

+ Đối với học sinh đầu cấp học, sinh viên năm thứ nhất, các học sinh có thẻ 
BHYT đối tượng khác đã hết hạn sử dụng… lần đầu tham gia BHYT tại cơ sở 
giáo dục, khi lập danh sách tham gia BHYT, cơ sở giáo dục cần yêu cầu HSSV 
cung cấp mã số BHXH đã có (số thẻ BHYT đã có trước đó).

- Gửi văn bản đôn đốc hoặc làm việc trực tiếp với các cơ sở giáo dục có tỷ 
lệ HSSV tham gia BHYT chưa đạt 100%.

- Thường xuyên bám sát Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Tài chính- Kế 
hoạch cấp quận, huyện, thị xã đối chiếu dữ liệu, chuyển tiền ngân sách nhà nước  
hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV hàng quý kịp thời, đúng quy định. Giám đốc 
BHXH huyện chịu trách nhiệm trước Giám đốc BHXH thành phố nếu để nợ 
ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng BHYT cho HSSV.

4. Về công tác truyền thông, phối hợp:
- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với phòng Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm Y 

tế, với các cơ sở giáo dục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về BHYT 
đối với HSSV; kết hợp tuyên truyền về các tính năng, cách thức cài đặt, sử dụng 
của ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) cho HSSV và các bậc phụ huynh; tập 
trung vào truyền thông một số nội dung trọng tâm, trọng điểm về BHYT HSSV 
trước thềm năm học mới 2022-2023 theo hướng dẫn tại  Công văn số 
2180/BHXH-TT của BHXH Việt Nam.

- Phối hợp với các tổ chức Hội, Đoàn thể (Hội Sinh viên, Đoàn Thanh niên 
… trong các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, dạy nghề; các 
trường THPT) lựa chọn các hình thức truyền thông phù hợp như: tổ chức các 
hoạt động truyền thông, phổ biến, tư vấn, giải đáp về chính sách, pháp luật 
BHYT đến HSSV; lồng ghép tuyên truyền BHYT HSSV trong các buổi sinh 
hoạt thường kỳ của tổ chức đoàn, hội…..



3

- Tăng cường truyền thông về BHYT HSSV qua các phương tiện thông tin 
đại chúng (hệ thống loa truyền thanh cơ sở, Cổng thông tin điện tử của UBND 
địa phương), báo chí, truyền thông trực quan (tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu…).

5. Về báo cáo: thực hiện báo cáo tình hình tham gia và tổng hợp thu BHYT 
HSSV về Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội để kịp thời quyết toán ngân sách 
theo quy định.

Đề nghị Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội các quận, 
huyện, thị xã chủ động triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có 
vướng mắc, kịp thời phản ánh về Bảo hiểm xã hội thành phố (qua phòng Quản 
lý thu, phòng Truyền thông và phát triển đối tượng) để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- UBND TP Hà Nội (để b/c);
- Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ;
- Sở Y tế HN;
- Sở LĐTB&XH HN;
- Sở GD& ĐT HN;
- Thành đoàn Hà Nội;
- Ủy ban nhân dân Q,H,TX;
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các PGĐ BHXH TP;
- Lưu: VP, TTPTĐT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đàm Thị Hòa
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