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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

Số: 111/TB-ĐHCNTT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 12 năm 2020 

 
  

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

Năm học 2020-2021 
 

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế sửa đổi, bổ sung năm 2014; Nghị định số 

146/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ công văn số 2255/UBND-VX ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban 

nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường thực hiện công tác bảo hiểm y tế học 

sinh, sinh viên trên địa bàn Thành phố năm 2019; Công văn số 3633-CV/VPTU ngày 

18 tháng 01 năm 2017 của Văn phòng Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện 

bảo hiểm y tế giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn Thành phố; 

Căn cứ công văn số 1867/BHXH-QLT ngày 03 tháng 8 năm 2020 của Bảo 

hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn thực hiện thu bảo hiểm y tế 

học sinh, sinh viên; 

Căn cứ hướng dẫn liên tịch số 2229/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 07 tháng 9 năm 

2020 giữa Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo về 

việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2020-2021; 

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

viên như sau:  

1. Đối tượng: tất cả sinh viên hệ chính quy đang học tập tại trường.  

2. Mức đóng bảo hiểm y tế:    

Theo quy định, mức đóng BHYT bằng 4,5% mức lương cơ sở nhân (X) với số 

tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT (X) 70% (Mức lương cơ sở từ 

01/7/2019 là 1.490.000 đồng), cụ thể như sau: 

4,5% x 1.490.000 đồng x 12 tháng = 804.600 đồng. 

Ngân sách nhà nước hỗ trợ: 241.380 đồng  

Số tiền sinh viên đóng: 563.220 đồng 
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Hình thức nộp tiền và đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu: 

Ngân hàng 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 năm 2020 

Số tiền nộp: 563.220 đồng. 

Sinh viên đăng ký theo hướng dẫn như sau: http://student.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 2021. 

3. Lưu ý:  

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

(Chú ý: sinh viên không được đăng ký nơi khám chữa bệnh ngoài danh mục quy 

định). Sinh 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).  

- Sinh viên đã có thẻ BHYT phải cập nhật số Bảo hiểm xã hội theo danh mục 

khảo sát và tự chịu trách nhiệm các thông tin đã cập nhật.  

- Trường hợp chưa có mã số BHXH bắt buộc phải làm tờ khai TK1, nộp CMND, 

sổ hộ khẩu (bản photo). 

- Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân tham gia đóng BHYT tại trường đang theo học, không tham gia BHYT hộ gia 

đình. Riêng sinh viên thuộc diện hộ gia đình cận nghèo, theo quy định phải tham gia 

BHYT tại địa phương. 

- Sinh viên nên kiểm tra thời hạn sử dụng thẻ BHYT trước khi đóng tiền mua 

BHYT năm học 2020-2021. 

- Sinh viên đang nội trú tại KTX không đóng tiền mua BHYT ở trường.  

Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT từ ngày 

01/01/2021 đến ngày 31/12/2021. 

4. Thời gian thực hiện: 

Thời gian đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu, đóng tiền mua BHYT, nộp hồ 

sơ kê khai, điều chỉnh nơi khám chữa bệnh ban đầu: từ ngày ra thông báo đến 16 giờ 

ngày 16/12/2020. 

http://student.uit.edu.vn/
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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 xử lý theo quy định của Nhà trường./. 

 

     Nơi nhận: 
- Phòng KHTC (phối hợp); 

- Phòng Dữ liệu &CNTT (phối hợp); 

- Lớp trưởng (phổ biến cho lớp); 

- Sinh viên (thực hiện); 

- Lưu: VT, CTSV. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Tấn Trần Minh Khang 
 


