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

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

Số:1459/TB-ĐHGTVT-PH.HCM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2021

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021 đợt bổ sung
Kính gửi: - Các Khoa/Bộ môn;
- Cố vấn học tập;
- Sinh viên các lớp Chính quy Khóa 61.
Căn cứ Hướng dẫn Liên sở số 3029/HDLS-BHXH-GDĐT ngày 12/08/2021 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 học 2021-2022.
Phân hiệu thông báo tới toàn thể sinh viên chính quy Khóa 61 về việc thực hiện bảo
hiểm y tế năm 2021 đợt bổ sung, cụ thể như sau:
1. Đối tượng tham gia:
- Sinh viên Khóa 61 hết hạn thẻ BHYT - có giá trị thẻ đến ngày 31/10/2021 (có
danh sách kèm theo)
2. Mức đóng và thời hạn sử dụng:
- Mức đóng: 93,870 đồng/sinh viên/2 tháng.
- Thời hạn sử dụng: Từ ngày 01/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
3. Thời gian, phương thức đăng ký:
- Thời gian đăng ký: Từ ngày 01/10/2021 đến hết ngày 19/10/2021
- Phương thức nộp tiền và khai báo thông tin: Sinh viên nộp tiền bảo hiểm y tế qua
hệ thống Vietel Pay (có hướng dẫn tại file đính kèm thông báo này) và kê khai thông tin
theo đường link: https://forms.gle/5zBcKbHguR2xBFTo9
- Sinh viên phải đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là một trong các cơ sở y tế
theo danh sách đính kèm.
4. Một số lưu ý:
- Sinh viên sau khi nộp tiền qua Viettel Pay bắt buộc phải kê khai thông tin theo
đường link kèm theo.
- Sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị trừ điểm đánh giá rèn luyện sinh viên trong
năm học 2021 – 2022.

Nhận được thông báo đề nghị Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn nhắc nhở Cố vấn học
tập đôn đốc các lớp sinh viên Khóa 61 thực hiện theo đúng nội dung và tiến độ đề ra.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng TCKT (để p/h);
- Lưu: TCHC, CTCT&SV.
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