TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
PHÂN HIỆU TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1331/TB-ĐHGTVT-PH.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO

Về việc thực hiện bảo hiểm y tế năm 2022(đợt bổ sung)
Kính gửi: - Cố vấn học tập;
- Sinh viên các lớp từ khóa 59-62.
Căn cứ Hướng dẫn Liên Sở số 3029/HDLS-BHXH-GDĐT ngày 12/08/2021 của Sở
GDĐT và Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bảo hiểm y tế
(BHYT) học sinh, sinh viên (HSSV) năm 2022.
Nhà trường thông báo về việc thực hiện Bảo hiểm y tế năm 2022 (đợt bổ sung), cụ
thể như sau:
1. Đối tượng: Sinh viên các lớp từ khóa 59 - 62 chưa tham gia Bảo hiểm y tế (có
danh sách kèm theo).
2. Mức đóng và thời hạn sử dụng:
+ Mức đóng: 187.740 đồng/sinh viên/04 tháng.
+ Thời hạn sử dụng: Từ ngày 01/09/2022 đến hết ngày 31/12/2022.
3. Thời gian đăng ký và phương thức nộp tiền:
- Thời gian đăng ký và nộp tiền: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 14/08/2022.
- Phương thức nộp tiền: Nộp tiền qua ứng dụng Viettel Pay (có hướng dẫn kèm
theo)
4. Một số lưu ý:
- Đây là đợt thực hiện bảo hiểm y tế bổ sung trong năm học 2021-2022 dành cho
các sinh viên chưa mua bảo hiểm y tế theo các Thông báo số: 1873/TB-ĐHGTVT –
PH.HCM ngày 16/11/2021 và 2086/TB-ĐHGTVT – PH.HCM ngày 22/12/2021 của Nhà
trường.
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- Sinh viên thuộc đối tượng bắt buộc tham gia Bảo hiểm y tế theo quy định tại Luật
bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật số 46/2014/QH13
ngày 13 tháng 6 năm 2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật bảo hiểm y tế.
- Sinh viên sau khi nộp tiền bắt buộc phải kê khai thông tin theo đường link sau:
https://forms.gle/eJMJVpURjoF778BR6;
- Sinh viên phải đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là một trong các cơ sở y tế
theo danh sách đính kèm;
Nhận được thông báo đề nghị Cố vấn học tập, Lớp trưởng đôn đốc và nhắc nhở sinh
viên của lớp thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ đề ra.
Trân trọng./.
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
(đ

Nơi nhận:
- Giám đốc (để b/c);
- Như kính gửi (để t/h);
- Lưu: TCHC, CTCT&SV;

Ký bởi: VÕ TRƯỜNG
SƠN
Phó Giám Đốc
Ký ngày: 3/8/2022 14:18:50

TS. Võ Trường Sơn
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