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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

 

Số: 20/TB-CTSV 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2015 

 
 

THÔNG BÁO 
Về việc mua Bảo hiểm y tế và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu - Đợt 2 

--------------------------- 

 

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14 tháng 11 năm 2008 của 

Quốc hội; 

Căn cứ Liên tịch số 2524/LT-SGD&ĐT-BHXH ngày 15 tháng 8 năm 2014 của 

Sở Giáo dục và Đào tạo- Bảo hiểm xã hội Tp Hồ Chí Minh. 

Phòng Công tác Sinh viên hướng dẫn về việc mua bảo hiểm y tế đối với sinh 

viên như sau:  

1. Đối tượng tham gia: tất cả sinh viên hệ chính quy. 

2. Mức đóng bảo hiểm y tế năm học 2015-2016:    

Mức đóng BHYT: 4.5% x1.150.000 đồng x 12 tháng x70% là: 434.700 

đồng. 

3. Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: 

- Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Sài Gòn 

- Tên tài khoản       : Trường Đại học Công nghệ Thông tin 

- Số tài khoản         : 25083649 

            Nội dung nộp tiền: <Họ và tên>, <MSSV>, Nộp tiền BHYT đợt 2 năm 

học            2015-2016. 

           Ví dụ: Võ Huỳnh An, 13520001, Nộp tiền BHYT đợt 2 năm học 2015-

2016 

 

           Số tiền nộp: 434.700 đồng. 

- Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: daa.uit.edu.vn  đăng nhập 

bằng tài khoản sinh viên  sinh viên  danh sách phiếu khảo sát  Phiếu 

đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu năm 2015. 

4. Lưu ý:  

- Sinh viên phải đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo danh mục khảo sát 

và không được đăng ký nơi khám chữa bệnh ngoài danh mục quy định. Sinh 
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viên không đăng ký khảo sát nơi khám chữa bệnh ban đầu thì hệ thống sẽ 

mặc định nơi khám chữa bệnh ban đầu là: Bệnh viên Đa khoa Khu vực Thủ 

Đức (Mã:036). 

5. Thời gian thực hiện: 

- Thời gian đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: từ ngày ra thông báo đến 

16 giờ ngày 17/12/2015. 

- Thời gian nộp tiền qua ngân hàng từ ngày ra thông báo đến 16 giờ ngày 

17/12/2015. 

Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng thời gian để đảm bảo quyền 

lợi và nghĩa vụ của mình.  

Sinh viên không tham gia BHYT sẽ bị xem xét kỷ luật theo quy định./. 

 

   Nơi nhận: 
- Sinh viên; 

- Phòng KHTC (phối hợp); 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG PHÒNG  

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Văn Toàn 
 


