
VIETNAM SOCIAL SECURITY

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM NGƯỜI THAM GIA

Học sinh, sinh viên (HSSV) đang theo học tại các cơ sở giáo 
dục và đào tạo, trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các 
nhóm người tham gia khác.

MỨC ĐÓNG HẰNG THÁNG

THỜI HẠN SỬ DỤNG THẺ BHYT

THỦ TỤC KHI ĐI KHÁM CHỮA BỆNH BHYT QUYỀN LỢI CỦA HỌC SINH SINH VIÊN

TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH, SINH VIÊN

PHƯƠNG THỨC ĐÓNG

BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH, SINH VIÊN DO NHÀ NƯỚC TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỂ BẢO VỆ VÀ CHĂM SÓC SỨC KHOẺ CHO HỌC SINH, SINH VIÊN, KHÔNG VÌ MỤC ĐÍCH LỢI NHUẬN 

Được lựa chọn đóng định kỳ 3 tháng, 6 tháng hoặc 
12 tháng:

HSSV khi đi khám chữa bệnh (KCB) phải xuất trình các 
giấy tờ sau:

Trong đó:

Thẻ BHYT còn hạn sử dụng. 

Chứng minh nhân thân có ảnh.

Giấy hẹn nếu thẻ BHYT đang 
được chờ cấp lại hoặc đổi thẻ.

Giấy chuyển tuyến KCB.

Được cấp thẻ BHYT miễn phí.

•Học sinh đủ 6 tuổi và 
sinh trước ngày 30/9 của 
năm nhập học thì thẻ BHYT 
có giá trị sử dụng từ ngày 
01/10 của năm đó. 
•Sinh sau ngày 30/9 của 
năm nhập học thì thẻ BHYT 
có giá trị sử dụng từ ngày 
01 của tháng sau tháng 
sinh nhật.

Thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến 
hết ngày 30/9 của năm đó.

•HSSV năm thứ nhất của 
khóa học: Thẻ BHYT có giá trị 
sử dụng từ ngày nhập học, trừ 
trường hợp thẻ từ năm lớp 12 
đang còn giá trị sử dụng.
•HSSV năm cuối của khóa 
học: thẻ BHYT có giá trị sử 
dụng đến ngày cuối của tháng 
kết thúc khóa học.

Học sinh lớp 1

Học sinh lớp 12

HSSV của cơ sở giáo dục đại học, 
cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Trẻ 0 - 6 tuổi

Được cấp thẻ BHYT theo 
mã số BHXH.

Được chăm sóc sức khỏe 
ban đầu theo quy định.

Được chi trả chi phí KCB 
trong phạm vi quyền lợi 
và mức hưởng.

Được cơ quan BHXH tư 
vấn, hỗ trợ, giải đáp về 
BHYT.

Được khiếu nại, tố cáo 
hành vi vi phạm pháp 
luật về BHYT.

Được lựa chọn và thay đổi 
nơi đăng ký KCB ban đầu 
vào tháng đầu mỗi quý.

•Đóng BHYT đầy đủ, đúng thời hạn.

•Sử dụng thẻ BHYT đúng mục đích.

•Thực hiện đầy đủ thủ tục khi đến KCB.

•Thanh toán chi phí KCB ngoài phần chi phí do quỹ 
BHYT chi trả.

•Chấp hành các quy định và hướng dẫn của tổ chức 
BHYT, cơ sở KCB.  

tháng

tháng

tháng

46.935 đồng 
(70% mức đóng 

hàng tháng) 

x 03 tháng
= 140.805 đồng

x 06 tháng
= 281.610 đồng

x 12 tháng
= 563.220 đồng

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ

BẢO HIỂM Y TẾ
HỌC SINH, SINH VIÊN

BẢO HIỂM Y TẾ
HỌC SINH, SINH VIÊN

Bảo hiểm y tế là chế độ bảo hiểm của Đảng 
và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao 
động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, 

do cơ quan Bảo hiểm xã hội thực hiện.

Mức lương
cơ sở hiện hành 

(1.490.000đ/tháng)
 x 4,5% =   67.050 đồng/tháng

HSSV đóng 70%
46.935 đồng/tháng
563.220 đồng /năm

Nhà nước hỗ trợ 30%
20.115 đồng/tháng
241.380 đồng /năm



MỨC HƯỞNG BHYT HỌC SINH, SINH VIÊN

KCB tại cơ sở y tế có ký hợp đồng KCB BHYT KCB tại cơ sở không có hợp đồng KCB  BHYT Trường hợp cấp cứu

Trường hợp KCB BHYT đúng nơi đăng ký 
ban đầu và thực hiện đầy đủ thủ tục đối 
với HSSV có thẻ BHYT mã quyền lợi là 4 thì 
được hưởng 80% chi phí KCB.

Trường hợp KCB BHYT không xuất trình đầy 
đủ thủ tục tại nơi đăng ký KCB ban đầu, được 
cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí 
KCB BHYT cho các trường hợp:

Mã quyền lợi

Trường hợp KCB BHYT không đúng tuyến
Không có Giấy chuyển tuyến, mà xuất trình 
đầy đủ thủ tục KCB BHYT, được quỹ BHYT 
thanh toán trong phạm vi, mức hưởng và tỷ lệ  
hưởng theo quy định như sau:

Được KCB tại bất kỳ cơ sở KCB 
nào và phải xuất trình thẻ BHYT 
cùng giấy tờ tùy thân có ảnh, 
trước khi ra viện để được hưởng 
quyền lợi BHYT theo quy định.
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Tỷ lệ hưởng
(Chi phí KCB)

Tỷ lệ hưởng
(chi phí KCB)

NƠI ĐĂNG KÝ VÀ THỦ TỤC THAM GIA

HSSV đăng ký thủ tục tham gia BHYT tại 
phòng y tế của cơ sở Giáo dục và đào tạo 
nơi HSSV đang theo học và thực hiện theo 
hướng dẫn của cán bộ y tế Nhà trường.

HSSV có thể tra cứu thông tin và thời hạn sử dụng thẻ 
BHYT theo các phương thức sau:

Cổng thông tin điện tử
baohiemxahoi.gov.vn

Hotline: 1900 9068
để được tư vấn và hỗ trợ

KCB ngoại trú
bệnh viện tuyến huyện. 

100%

KCB nội trú
bệnh viện tuyến huyện, tỉnh.100%

40%

80%

Được cơ quan BHXH thanh toán trực tiếp chi phí KCB 
BHYT cho các trường hợp:

KCB ngoại trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa
0,15 lần mức lương cơ sở
(1.490.000đ x 0,15 = 223.500 đồng). 

KCB nội trú bệnh viện tuyến huyện được hưởng tối đa
0,5 lần mức lương cơ sở
(1.490.000đ x 0,5 = 745.000 đồng).

KCB nội trú bệnh viện tuyến tỉnh được hưởng tối đa
1 lần mức lương cơ sở
(1.490.000đ x 1 = 1.490.000 đồng).

KCB ngoại trú được hưởng tối đa 
0,15 lần mức lương cơ sở
(1.490.000đ x 0.15 = 223.500 đồng)

KCB nội trú được hưởng tối đa
0,5 lần mức lương cơ sở
(1.490.000đ x 0.5 = 745.000 đồng).

Hãy tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên để được chăm sóc sức khoẻ ngay từ trong trường học
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KCB nội trú bệnh viện tuyến Trung ương được hưởng tối đa
2,5 lần mức lương cơ sở
(1.490.000đ x 2,5 = 3.725.000 đồng). 

KCB nội trú
bệnh viện tuyến Trung ương.

Ứng dụng VssID - BHXH số
để cập nhật thông tin chính sách BHXH, 
BHYT, BNTN và quá trình đóng - hưởng 
của người tham gia

Bảo hiểm y tế - Bạn đồng hành 
của học sinh, sinh viên

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
Địa chỉ: Số 7, Tràng Thi, Q. Hoàn Kiếm, Tp. Hà Nội


