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THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện thu tiền bảo hiểm y tế (BHYT) sinh viên năm 2022  

(đợt tháng 01/2022) 

 

 Thực hiện đề nghị tại công văn số 3955/ĐHKT-CTSV ngày 13/12/2021 về việc 

thực hiện tham gia kê khai đầy đủ thông tin mua BHYT sinh viên đợt tháng 01/2022 

của phòng CT&CTSV, Phòng Kế hoạch – Tài chính thông báo kế hoạch thu tiền 

BHYT cho sinh viên như sau: 

1. Đối tượng: Tất cả sinh viên tham gia kê khai đầy đủ thông tin mua BHYT 

được phòng CT&CTSV tổng hợp đề xuất thu tại công văn số 3955/ĐHKT-CTSV ngày 

13/12/2021 (danh sách kèm theo), không bao gồm sinh viên Liên kết quốc tế. 

2. Số tiền phải nộp:  

Giá trị sử dụng thẻ 6 tháng (từ 01/01/2022 đến 30/06/2021): 281.610 đồng  

Giá trị sử dụng thẻ 12 tháng (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022): 563.220 đồng 

3. Hình thức thu: Thu tự động qua ngân hàng BIDV 

-  Sinh viên nộp tiền tương ứng với mức đóng BHYT vào tài khoản của sinh 

viên mở tại BIDV sinh viên đã đăng ký để nộp học phí tự động.  

- Ngân hàng sẽ thu tự động trong khoảng thời gian thu ở mục 4 

Lưu ý: (1) Số dư tối thiểu duy trì tài khoản là 50.000đ, các chi phí có thể phát 

sinh như phí duy trì tài khoản, phí truy vấn, tin nhắn … nên số dư tiền trên tài khoản 

của sinh viên khi ngân hàng thu tối thiểu bằng tiền BHYT + 100.000 đ.  

(2) Sinh viên cần nộp tiền đầy đủ vào tài khoản trong thời gian đảm bảo để 

ngân hàng thực hiện thu tự động (trước 8g00 sáng trong thời gian thu) 

(3) Khi không thực hiện thu tự động, sinh viên có thể sử dụng hình thức thanh 

toán hóa đơn của ngân hàng (chú ý:  thực hiện nộp tiền theo hình thức khác). 

4. Thời gian thu tiền: Từ ngày 20/12/2021 đến 23/12/2021 



Đến hết ngày 23/12/2021, Phòng Kế hoạch – Tài chính lập danh sách sinh viên 

đã được thu tiền BHYT đợt tháng 01/2022 và chuyển cho Phòng CT&CTSV để làm 

thủ tục mua BHYT cho sinh viên.  

 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu (để báo cáo); 

- Các Khoa/ Viện QTKD (thông báo đến sv) 

- Phòng Truyền thông và QTTH; 

- Phòng TT& PC; 

- Công ty CP Giải pháp Giáo dục – Y tế Nam Việt (phối hợp) 

- Ngân hàng Đầu tư và phát triển (BIDV) (phối hợp) 

- Lưu VT, KHTC. 

 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG PHÒNG KHTC 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 
 

 

 

ThS. Trần Thị Hoài Thương 
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