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THÔNG BÁO 

Về việc đóng tiền tham gia Bảo hiểm Y tế 

           cho HSSV năm học 2020 – 2021 (lần 3) 

 

 Căn cứ Luật Bảo hiểm Y tế (BHYT) số 01/VBHN-VPQH ngày 10/07/2014, 

trong đó xác định rõ HSSV là đối tƣợng bắt buộc phải tham gia BHYT, trách nhiệm 

của các đơn vị, trƣờng học trong việc tổ chức thực hiện để đảm bảo 100% HSSV tham 

gia BHYT; 

Căn cứ Công văn số 1026/BHYT-QLT về việc hƣớng dẫn thực hiện BHYT 

HSSV năm học 2020-2021 của Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai. 

Nhà trƣờng thông báo đến toàn thể Sinh viên về việc đóng tiền tham gia Bảo 

hiểm Y tế, Bảo hiểm toàn diện năm học 2020 - 2021, cụ thể nhƣ sau: 

 

1. Đối tượng, mức phí và số tháng tham gia: 

Đối tượng tham gia 

Số 

tháng 

tham 

gia 

Mức thu 
Thời hạn 

sử dụng thẻ 
Ghi chú 

Bảo hiểm Y tế 

Khóa 14 08 376.000 đồng 
01/02/2021 đến 

30/09/2021 
SV đã có thẻ 

BHYT còn thời 

hạn sử dụng 

thì không 

đăng ký mua 

đợt này.  

Khóa 15 và Khóa 16 11 517.000 đồng 
01/02/2021 đến 

31/12/2021 

S1 và S2 Hệ 9+4 11 517.000 đồng 
01/02/2021 đến 

31/12/2021 

 

2. Thời gian và địa điểm thực hiện: 

- Thời gian thực hiện thu: Từ ngày 08/01/2021 đến hết ngày 13/01/2021. 

- Địa điểm thu tiền: Bộ phận Kế toán 



Lưu ý: Yêu cầu tất cả HSSV đang theo học tại trƣờng đảm bảo 100% tham gia 

đầy đủ, liên tục BHYT theo quy định của luật BHYT.  

Đề nghị các Khoa thông báo, nhắc nhở các lớp tham gia đầy đủ. 

Trân trọng. 

Nơi nhận:     
- Nhƣ trên;  

- Bộ phận Kế toán (để thực hiện); 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Lƣu: CTSV&QHĐN. 

   

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

Th.S Võ Thành Nghi Vũ 

 

 


