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BẢO HIẺM XÃ HỘI TỈNH HA TĨNH

Số: /LN-GD&ĐT-BHXH
V/v hướng dẫn bổ sung thực hiện BHYT 

học sinh năm học 2017-2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Tình, ngày 4% thảng 8 năm 2017

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;
- Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố;
- Các trường Trung học phô thông;
- Các Trung tâm GDNN&GDTX cấp huyện.

Thực hiện Kết luận của Lãnh đạo hai ngành tại Hội nghị Tổng kết công tác 
Bảo hiểm y tế (BHYT) học sinh (HS) năm 2016-2017, triển khai công tác BHYT 
HS năm học 2017-2018, Sở Giáo dục - Đào tạo (Sở GD&ĐT) và Bảo hiểm xã hội 
(BHXH) tỉnh Hà Tĩnh hướng dẫn bổ sung thực hiện BHYT HS năm học 2017- 
2018 như sau:

1. Mức đóng và phương thức đóng:
Năm học 2017-2018, BHXH tỉnh và Sở GDĐT thống nhất thu BHYT HS theo 

các đợt sau đây:
Đợt 1: Thu 03 tháng (từ tháng 10 đến hết tháng 12 năm 2017) với mức thu: 

1.300.000 đồng X 4,5% X 03 tháng X 70% =  122.850 đồng
Đợt 2: Cớ hướng dân cụ thế sau.
2. Thời hạn đóng tiền:
Đợt 1: Học sinh đóng tiền BHYT một lần cho nhà trường vào đầu năm học.
Các trường học tổ chức thu tiền đóng BHYT của học sinh, lập danh sách học 

sinh tham gia BHYT theo mẫu D03-TS chuyển cơ quan BHXH cấp huyện trước 
ngày 31/10/2017.

Đợt 2: Có hướng dân cụ thế sau.
Liên ngành: Sở Giáo dục & Đào tạo và BHXH tỉnh hướng dẫn bổ sung các 

nội dung nêu trên, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. 
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc hoặc chưa rõ, các đơn vị phản ánh về 
Sở GDDT (qua Văn phòng) hoặc BHXH tỉnh (qua phòng Khai thác -  Thu nợ) để 
xem xét giải quyết./.

VÀ ĐÀO TẠO

Trân Trung Dũng

Nơi nhận:
-  Như tren;
- Lãnh đạo, các phòng chức năng hai ngành;
- Đăng tải trên Website BHXH tỉnh, sờ GĐ&ĐT;
- Lưu Văn thư hai ngành.
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