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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 

 
        Số:  3155 /TB-TĐHYKPNT 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 9 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 
Về việc nộp tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của sinh viên năm học 2021-2022 

 

 

Thực hiện thông báo số 2773/ TB-BHXH ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Bảo hiểm 

xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về mức đóng Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 

2021-2022; 
 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên chính quy về việc tham gia bảo hiểm y tế 

(BHYT) và bảo hiểm tai nạn (BHTN) năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 
 

I. Bảo hiểm y tế (bắt buộc): 
 

1. Đối tượng tham gia: 
 

Tất cả sinh viên chính quy đang theo học tại trường phải có trách nhiệm tham gia 

BHYT, ngoại trừ sinh viên thuộc nhóm đối tượng khác đã có thẻ theo quy định của Luật 

BHYT. 
 

Lưu ý: Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

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

gia đình. 
 

2. Mức phí – giá trị sử dụng thẻ:  
 

- Đối với sinh viên các lớp năm thứ nhất: 
 

Tổng mức phí BHYT (15 tháng): 1.005.750 đồng/sinh viên 

Trong đó: NSNN hỗ trợ 30% = 301.725 đồng 

Sinh viên đóng 70% = 704.025 đồng 
 

Thẻ có thời hạn sử dụng từ ngày 01/10/2021 đến 31/12/2022 
 

- Đối với sinh viên các lớp từ năm thứ hai trở lên: 
 

Tổng mức phí BHYT (12 tháng): 804.600 đồng/sinh viên 

Trong đó: NSNN hỗ trợ 30% = 241.380 đồng 

Sinh viên đóng 70% = 563.220 đồng 
 

Thẻ có thời hạn sử dụng từ ngày 01/01/2022 đến 31/12/2022 
 

Thẻ BHYT được sử dụng cùng với giấy tờ tùy thân có dán ảnh khi đi khám chữa bệnh. 

Đồng thời, đề nghị sinh viên cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại, ứng dụng này sẽ thay 

thế cho thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh. 
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3. Phạm vi và quyền lợi: 

 
-  Phạm vi bảo hiểm gồm: chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám chữa bệnh ngoại trú và nội 

trú. 
 

-  Quyền lợi: Theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 

17 tháng 10 năm 2018. 
 

-  Đối với sinh viên có thẻ bảo hiểm y tế thuộc nhóm đối tượng khác (theo hướng dẫn thực 

hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 số 3029/HDLS/BHXH-GDDT 

ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh) bao gồm: thân nhân 

Công an, Quân đội, Ban cơ yếu, Nghèo, Cận nghèo, Người đã đi làm,….đã được cấp thẻ 

theo quy định thì không đóng tiền mua BHYT và Ban cán sự lớp lập danh sách sinh viên 

thuộc nhóm đối tượng khác theo file mẫu để gửi email cho Trạm Y tế của Trường (Trạm Y 

tế sẽ gửi file mẫu cho Ban cán sự các lớp). 

-  Thời hạn nộp: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 01/ 12/ 2021  
 

II. Bảo hiểm tai nạn: 

1.   Đối tượng tham gia: 

Tất cả sinh viên chính quy đang theo học tại trường. 
 

2.   Mức phí – giá trị sử dụng thẻ:  
 

+ Đối với sinh viên các lớp năm thứ nhất: 36.000 đồng/ sinh viên/ 15 tháng 

Thẻ có thời hạn sử dụng từ 01/10/2021 đến 31/12/2022 
 

+ Đối với sinh viên các lớp từ năm thứ hai trở lên: 30.000 đồng/ sinh viên/ 12 tháng 

Thẻ có thời hạn sử dụng từ 01/01/2022 đến 31/12/2022 

III.    Lưu ý: 

Yêu cầu tất cả sinh viên cập nhật website trường: http://www.pnt.edu.vn, chọn đơn 

vị: Trạm Y tế, cung cấp đầy đủ thông tin theo phần mềm BHYT và file BHTN (thực 

hiện theo đối tượng sinh viên năm thứ nhất hoặc năm thứ hai trở lên) và file hướng 

dẫn cách ghi. 
 

IV. Tiến độ thực hiện: 
 

1. Thời gian nộp tiền: 
 

- Đối với sinh viên các lớp năm thứ nhất: từ ngày thông báo đến hết ngày 26/9/2021 
 

- Đối với sinh viên các lớp năm thứ hai trở lên: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 

15/11/2021 
 

2. Cách thức nộp danh sách và nhận thẻ: 
 

- Nộp file điện tử về Trạm y tế: yte@pnt.edu.vn và danh sách giấy có chữ ký của Ban 

cán sự lớp, đồng thời gửi file điện tử và danh sách giấy cho phòng Tài chính kế toán: 

nhitnk.pk@pnt.edu.vn. Hạn chót nộp file điện tử: 15/10/2021 (Thời gian nộp file giấy 

sẽ có thông báo cụ thể khi tình hình dịch COVID-19 ổn định) 
 

- Khi công ty Bảo hiểm tai nạn chuyển thẻ về trường, Trạm Y tế sẽ liên hệ Ban cán sự 

lớp để nhận thẻ cho tập thể lớp. 
 

http://www.pnt.edu.vn/
mailto:yte@pnt.edu.vn
mailto:nhitnk.pk@pnt.edu.vn.
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- Thời gian điều chỉnh thẻ bị sai sót là 01 (một) tháng tính từ ngày Ban cán sự lớp đến 

nhận thẻ. 

- Cơ quan BHXHTPHCM không phát hành thẻ giấy nếu không thay đổi thông tin trên 

thẻ hiện có, do đó đề nghị tất cả sinh viên toàn trường phải cài đặt ứng dụng VssID, 

Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại, ứng dụng này sẽ thay thế cho thẻ BHYT khi đi 

khám, chữa bệnh. 
 

3.  Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: bệnh viện tuyến Quận, Huyện và tương 

đương, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quan 

BHXH TP.HCM cung cấp và cập nhật theo từng quý trên trang web 

bhxhtphcm.gov.vn hoặc website trường: http://www.pnt.edu.vn, chọn đơn vị: Trạm Y 

tế. 
 

4. Liên hệ nhân viên phụ trách: 
 

- cô Vân: 0907 749 202 ( phụ trách BHYT ) 
 

- cô Thuận: 0386 222 396 ( phụ trách BHTN ) 
 

- cô Nhi: 0702432322 ( phòng Tài chính Kế toán ) 
 

- hoặc Trạm Y tế: 38 630 832 - số nội bộ: 191 
 

Sau thời gian qui định trên, sinh viên không tham gia BHYT bắt buộc, nhà trường sẽ xử lý  

kỷ luật theo qui định hiện hành và sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. 
 

Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo./. 

 

 
  Nơi nhận:   HIỆU TRƯỞNG 

- Ban Giám hiệu (để báo cáo); 

- Các lớp học; 

- Website trường (để thông tin);           (đã ký) 

- P.TCKT, P.QLĐTĐH, P.CTSV; 

- Lưu: VT, TYT(02).  
                                                                                           PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp 
 
 

http://www.pnt.edu.vn/

