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Kính gửi: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Thực hiện Công văn số 6278/VPUBND-TH ngày 08/11/2022 về việc trả 
lời kiến nghị của Nhân dân theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 
Nam tỉnh An Giang. Liên quan đến lĩnh vực bảo hiểm y tế (BHYT), Bảo hiểm 
xã hội tỉnh xin giải trình nội dung kiến nghị sau: “Dư luận trong một số phụ 
huynh học sinh chưa đồng tình với việc ngành BHXH thay đổi cách thu BHYT 
đối với học sinh niên học 2022-2023 (từ việc thu theo niên học chuyển sang 
thu trọn năm 12 tháng) nên năm nay học sinh phải đóng BHYT 15 tháng, với 
số tiền 704.000 đồng (03 tháng cuối năm 2022 và 12 tháng của cả năm 2023). 
Áp dụng việc thu BHYT nói trên thuận tiện cho ngành BHXH trong quản lý 
nhưng bất tiện cho học sinh và phụ huynh, nhất là hộ nghèo”.

Căn cứ theo điểm a, điểm b, khoản 7 Điều 13 Nghị định số 
146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ về Quy định chi tiết và 
hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, quy định thẻ 
BHYT được cấp hằng năm cho học sinh, sinh viên của cơ sở giáo dục phổ 
thông, Đại học, nghề nghiệp. 

Việc thu BHYT học sinh, sinh viên theo năm tài chính giúp giảm bớt áp 
lực tài chính cho các gia đình đối với các khoản phí đầu năm; đồng thời, hạn 
chế được tình trạng thẻ BHYT hết hạn sử dụng vào cuối tháng 6, 7, 8 - thời 
gian học sinh, sinh viên nghỉ hè làm gián đoạn quá trình tham gia của các em, 
ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh khi chẳng may ốm đau, bệnh tật 
xảy ra. 

Từ thực tế trên, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ban hành Công văn số 
1733/BHXH-QLT ngày 24/8/2022 gửi các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh để 
hướng dẫn thu BHYT học sinh, sinh viên năm học 2022 - 2023. Theo đó, năm 
học 2022 - 2023 thực hiện thu và cấp thẻ BHYT học sinh, sinh viên theo niên 
độ năm tài chính (từ khi thẻ hết hạn đến thời điểm cuối là ngày 31/12 hằng 
năm); cơ quan BHXH vẫn thực hiện thu theo phương thức đóng 03 tháng, 6 
tháng hoặc 12 tháng, phụ huynh được quyền tự do lựa chọn; không bắt buộc 
phải đóng một lần cho 12 tháng.

Tuy nhiên, trong quá trình tuyên truyền, hướng dẫn BHYT học sinh, 
sinh viên năm học 2022 - 2023, một số nhà trường đã vận dụng linh hoạt, 
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hướng dẫn phụ huynh học sinh đóng tiền theo phương thức đóng 15 tháng 
nhưng chưa tư vấn, giải thích cụ thể để phụ huynh hiểu và tự nguyện thực hiện, 
dẫn đến một số ý kiến dư luận chưa đồng tình. Bảo hiểm xã hội tỉnh xin chân 
thành tiếp thu và tiếp tục phối hợp với các cơ sở giáo dục tăng cường tuyên 
truyền về công tác thu BHYT học sinh, sinh viên theo năm tài chính để phụ 
huynh học sinh hiểu và thực hiện đúng theo quy định.

Trên đây là ý kiến giải trình của Bảo hiểm xã hội tỉnh đối với kiến nghị 
của người dân tại Báo cáo số 623/BC-MTTQ-BTT, kính gửi Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tổng hợp, trả lời cho người dân được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Phó GĐ BHXH tỉnh;
- Phòng QLT;
- BHXH các huyện, thị, thành phố;
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Đặng Hồng Tuấn
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