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Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2016 

 

 

THÔNG BÁO 

Cung cấp địa chỉ nơi cư trú của sinh viên 

 tham gia Bảo hiểm y tế có hộ khẩu thường trú ngoại tỉnh 

 
Căn cứ Công văn số 2358/BHXH-YT, ngày 29/09/2016 của Bảo hiểm Xã hội 

Tp.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện cách ghi địa chỉ trong hồ sơ tham gia HSSV. 

Căn cứ Công văn số 2617/BHXH-QLT, ngày 31/10/2016 của Bảo hiểm Xã hội 

Tp.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn cập nhật lại địa chỉ liên hệ vào phần mềm SMS đối với 

người lao động có địa chỉ ngoại tỉnh. 

Căn cứ công văn số 2630/BHXH-QLT, ngày 31/10/2016 của Bảo hiểm Xã hội 

Tp.Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thu thập địa chỉ liên hệ của người lao động. 

Nhằm đảm bảo cho sinh viên được cấp mã số định danh theo quy định và được gia 

hạn thẻ BHYT năm 2017, Phòng Công tác Sinh viên đề nghị sinh viên (theo danh sách 

đính kèm) thực hiện kê khai theo mẫu quy định của BHXH Tp. Hồ Chí Minh. Các bước kê 

khai địa chỉ được hướng dẫn như sau:  

- Sinh viên có hộ khẩu tại Đồng Nai, Bình Dương, Long An nếu không tạm trú 

tại Tp.Hồ Chí Minh thì phải cung cấp địa chỉ thường trú đầy đủ theo hướng dẫn tại form. 

- Sinh viên có tạm trú tại Tp.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai thì phải 

cung cấp đầy đủ địa chỉ tạm trú (số nhà, tên đường, khu phố, phường/xã, quận/huyện, 

tỉnh/thành). 

- Thời gian: từ ngày ra thông báo đến 13/11/2016. 

- Link: https://goo.gl/forms/Onkpiahn4M3A5n4m2 

Vì đây là yêu cầu bắt buộc để được gia hạn thẻ BHYT năm 2017 theo quy định của 

BHXH Tp.Hồ Chí Minh, đề nghị sinh viên nghiêm túc thực hiện.  

 

Nơi nhận: 
   - Sinh viên; 

   - Lưu: VT. 

     KT.TRƯỞNG PHÒNG CTSV 

     PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 
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Lê Thị Minh Phượng 
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