
THÔNG BÁO  
Về việc triển khai và tổ chức thực hiện thu bảo hiểm y tế học sinh 

 năm học 2021 – 2022 

 

Căn cứ Công văn số 922/UBND-VX ngày 21/5/2019 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp tục triển khai thực hiện BHYT học 

sinh, sinh viên tại Công văn số 1376/UBND-VX ngày 22/9/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh SócTrăng; Công văn số 2307/UBND-VX ngày 30/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Sóc Trăng về việc tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách 

bảo hiểm xã hội,bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp 

Căn cứ Công văn số 2178/SGDĐT-KHTC, ngày 13 tháng 10 năm 2021 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Sóc Trăng về việc triển khai và tổ chức thực hiện thu 

bảo hiểm y tế học sinh. 

Nhằm đảm bảo quyền lợi về bảo hiểm y tế của học sinh được kịp thời, liên 

tục, tránh làm gián đoạn ảnh hưởng đến quyền khám cữa bệnh của các em học sinh 

nhất là trong tình hình diễn biến phức tạp của dịc bệnh hiện nay, , trường THPT 

Mai Thanh Thế thông báo đến, quý thầy, cô và quý phụ huynh hiện ngay một số 

nội dung cụ thể như sau: 

Một  là, Giáo viên chủ nhiệm các lớp thông báo việc thực hiện thu BHYT 

đến từng học sinh và phụ huynh. 

Hài là, Cô Lê Trúc Linh hàng tháng  trước ngày 10 phải lập danh sách  học 

sinh hết thời hạn đóng bảo hiểm y tế chuyển đến Thầy Nguyễn Thanh Gương, thầy 

Gương sẽ thông báo danh sách học sinh hết hạn bảo hiểm cho giáo viên chủ nhiệm 

các lớp. Giao giáo chủ nhiệm thu hộ chuyển khoản hoặc có trực tiếp nộp cho Cô 

Lê Trúc Linh, cô Lê Trúc Linh lập danh sách và nộp về Bảo hiểm xã hội thị xã 

Ngã Năm theo quy định (hàng tuần) để cấp thẻ mới hoặc gia hạn thẻ cho học sinh. 

Khi có thẻ bảo hiểm y tế phải báo cho học sinh kịp thời nhận thẻ. 

Bà là, Giáo viên chủ nhiệm phối hợp hoặc tự hướng dẫn học sinh cài đặt ứng 

dụng VssID cho học sinh được thuận tiện. Trong trường hợp giáo viên chủ nhiệm 

không tự hướng dẫn được hoặc chưa phối hợp được với người để hướng dẫn thì 

báo với Thầy Gương để nhà trường có hướng chỉ đạo giải quyết. 
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Mức thu bảo hiểm ý tế:  Đối tượng học sinh phải đóng BHYT: Thu theo 

Công văn 2957/SGDĐT-KHTC của Sở Giáo dục và Đào tạo Sóc Trăng, ngày 14 

tháng 10 năm 2019 về việc triển khai thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên. 

Mỗi tháng thu là 46.935 (Bốn mươi sau nhìn, chín trăm ba mươi lăm đồng). 

Đóng 12 tháng: 12 x 46.935đ = 563.220 đồng. 

Trên đây là một số nội dung cụ thể về việc triển khai và tổ chức thực hiện 

thu bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021 – 2022. 

Nơi nhận: 
- Các Phó Hiệu trưởng (để phố hợp); 

- Các Tổ chuyên môn (để thực hiện); 

- Các đoàn thể (để phối hợp thực hiện) 

- Lưu: VT. 
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