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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn HS-SV năm học 2019 - 2020 

(Đối với sinh viên các lớp năm thứ nhất) 

_______________________________
 

I. BẢO HIỂM Y TẾ: 
- Căn cứ vào Điều 22 của Luật Bảo hiểm Y tế và Điều 14 Chương IV Nghị định số 146/ 2018/ NĐ-CP 

ngày 17 tháng 10 năm 2018 và các văn bản hướng dẫn liên quan ; 

- Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của chính phủ quy định mức lương cơ sở; 

- Căn cứ th ng báo số: 1704/HDLS/BHXH-GDĐT  ngày 31/07/2019 về mức đ ng bảo hiểm y tế học 

sinh sinh viên năm học: 2019-2020. 

     NỘI DUNG THỰC HIỆN: 

 1. Đối tượng tham gia BHYT: 100% sinh viên của trường 

 2. Mức phí:  

- Sinh viên đ ng 705.000 đồng/ SV/ 15 tháng (bao gồm 3 tháng: 141.000 đồng /SV và 12 tháng: 

564.000 đồng /SV) 

- Nơi đăng ký khám chữa bệnh: 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 cung cấp cho nhà trường và cập nhật 

theo từng quý trên trang web: bhxhtphcm.gov.vn  

3. Phạm vi, quyền lợi Bảo hiểm y tế HSSV: Chăm s c sức khỏe ban đầu - Khám bệnh, chữa bệnh 

ngoại trú - nội trú - tai nạn giao th ng 

 4. Cấp thẻ và giá trị sử dụng thẻ: Thẻ BHYT được sử dụng cùng với giấy tờ tùy thân c  dán ảnh khi 

đi khám chữa bệnh. Thẻ c  giá trị sử dụng từ 01/10/2019 đến 31/12/2020 (15 tháng) và từ 01/01/2020 

đến 31/12/2020 (12 tháng) 

 

II. BẢO HIỂM TAI NẠN:  
-  Cơ quan thực hiện: Công ty bảo hiểm PVI Đông Nam Bộ  

-  Mức phí: 36.000đ/ SV/ 15 tháng 

 - Thẻ c  giá trị sử dụng từ 01/10/2019 đến 31/12/2020 (15 tháng) 

 

III. THỜI GIAN ĐĂNG KÝ BẢO HIỂM Y TẾ - BẢO HIỂM TAI NẠN: 

- Từ lúc th ng báo đến hết ngày 13/09/2019 

- Ban cán sự lớp lập danh sách tham gia (BHYT, BHTN theo mẫu) gửi qua email: yte@pnt.edu.vn , 

đồng thời nộp danh sách c  chữ ký của Ban cán sự lớp cho Trạm Y tế trường ( Khu A2 ) hạn ch t ngày 

13/09/2019, sinh viên nộp tiền tại quầy thu ngân hàng OCB ( tầng trệt khu A1) 

. Điện thoại Trạm Y tế: 38 630 832,  số nội bộ: 191 

. Đề nghị các lớp tham gia đầy đủ và đúng thời gian quy định. 

Ghi chú: Xem mẫu đăng ký BHYT, BHTN (đính kèm), danh sách cơ sở khám chữa bệnh BHYT quý 3 

năm 2019 trên trang web: www.pnt.edu.vn./.  

   

              
 

 

Nơi nhận: 

- Các lớp học; 

- Lưu: VT, TYT (3) 
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