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THÔNG BÁO 
Về việc đóng tiền Bảo hiểm y tế năm học 2019-2020 

 

Căn cứ công văn số 969/ BHXH-QLT của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh 

về việc thực hiện quy chế  cấp mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia theo Quyết 

định số 346/QĐ-BHXH; 

Nay phòng Tài chính Kế toán thông báo đến sinh viên về thời gian đóng tiền BHYT 

như sau: 

- Sinh viên khóa 2019: thời gian đóng BHYT đến ngày 19/10/2019 ( khi đóng 

tiền đem theo thẻ BHYT đã tham gia ở trường THPT)(đính kèm danh sách). 

- Sinh viên khóa 2018 trở về trước: thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 

31/12/2019: thời gian đóng tiền đến ngày 30/11/2019( đính kèm danh sách). 

- Địa điểm đóng tiền: Phòng Tài chính Kế toán ( P. A006) 

Trường hợp những sinh viên đã có thẻ BHYT mua theo hộ gia đình, doanh nghiệp 

hoặc được cấp thuộc diện Hộ nghèo, cận nghèo, gia đình khó khăn, xã đảo, dân tộc, 

bãi ngang… (mã số thẻ bắt đầu là HN, CN, GB, XD, DT, DK….) thì photo 1 bản nộp 

về Phòng Tài chính kế toán trước ngày 30/11/2019. 

Đề nghị các Sinh viên đóng tiền đúng thời hạn. Sau thời gian trên nhà trường sẽ 

không hỗ trợ mua BHYT, sinh viên sẽ tự mua BHYT và photo 1 bản nộp vào phòng 

Tài chính – Kế toán ( P.A006) để được thi kết thúc học phần.  

Trân trọng kính chào. 

      

   TP. Tài chính Kế toán  
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