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THÔNG BAO 

V vic tham gia BHYT bt buc di vói sinh viên nãm h9c 2022-2023 

KInh gñi: Tru&ng các Khoa, Phông 

Gho viên chü nhim các lop 

Can cir Nghj djnh s 62/2009/ND — CP ngày 27/07/2009 cüa Chmnh phü, quy djnh chi tit 

hiirng dn thi hành mt s diêu cüa Lut BHYT; 

Can cir NghI djnh s 38/2019/ND-CP ngày 09/05/2019 cüa Chinh phü quy dn1i mirc hxang 

C4Y s; 

Can c1r quy djnh tai Ngh dnh 70/2015/ND-CP, Nghi, djnh 146/2018/ND-CP và Nghj dnh 

79/2020/ND-CP (co hiêu 1rc thi hành tr ngày 2 1/8/2020) 

Tri.thng Dai hçc Dai  Narn thông báo v/v thu BHYT HSSV närn h9c 2022 — 2023 nhu sau: 

1. Mic dOng BHYT = 1 .490.000d (Mirc lucmg co' s) x 4.5% x s tháng tham gia (t?i th&i 

dirn dOng tin) x 70%. 

Miic dóng/tháng 46.935 &ing/tháng. 

2. Di tu'çrng tham gia: Sinh viên Tnrèng Dai  h9c  Dai  Narn 

3. Thôi hn sir ding the vã quy dnh np tin BHYT 

3.1. ThO'i hn sir ding cüa the BHYT: tirong üng vâi s tin dóng BHYT. 

32. Quy dinh nop tién, và giã trj sfr dung the BHYT. 
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3.3. Hinh thiirc thanh toán: 

- Tri,rc tuyên: Qua cng thông tin sinh viên kt ni vO'i iimg diing Viettel Money 

4. Hiróng dan sinh viên tra cfru khi tham gia bâo hiêm y t: 

- Sinh vien tir kim tra hn the bng cãch nhän tin theo ciii pháp: 

BH<du cách>THE< du cách>mã the BHYT giiri 079 (PhI 1.000 dông/ 1 tin nhãn) 

- Yêu cu sinh viên cài d.t iimg ding VssID - Bão hiêm xã hi so dê theo dOi qua trinh tharn 

gia bào hirn và siir diing the BHYT din tCr khi cn. 

D nghj Tmng các Khoa, PhOng và Giáo viên chñ nhini cãc lap thông báo tái toãn th 

sinh viên ducic bit và thuc hiên. 

Trân trong thông báo. 

GhÜ 5:  

- Theo K/ioán 4 Dku 12 Luit BHYT sü'a ciJi, b6 sung nàm 2014, HSSV là thi 1wpng 

tham gia BHYT bt bu3c ('ngoQi tth nhrmg trzcóng hcrp dutic NSNN dóng BHYT (ngw&i nghèo, 

than nhán litsz than nhdn LLVT... - Theo Khoán 3, Diu 1 Thông tu lien tich  s 41/2014/TJTLT-

BYT-BTC ngày 24/11/2014 cia lien B5: Yte- Tài chin/i) Se khong tham gia mua BHYT tçzi trwOng 

và phài nOp bàn photo BfIYT dã dztcic c4p (ghi ten lOp trên the photo) v phdng Cong tOc sinh 

viên tai tang 2- GD2 - So 1 PhO'Xóm, Pht Ldm, Ha DOng, Ha N 

- Theo quy dinh cia BOo hie2m xã hi v vic thu BI-JYT, danh sOch HSSV dang kj mua 

BIJYT ccn dwcrc gun v ccr quan bOo hiem trithc 30 ngày kê tü ngày gia han dU'Q'C in trén the, do 

v2y sinh viên lu'u j n5p tiên và ké khai du2ng hgn d trOnh tinh trzng khOng dirçrc co quan BOo 

hiêm y té' cOp the. 

- Khi Nhà nithc thay ddi inic htong cci sOc khOng thuc hin truy thu dOi vó'i cthc trw&ng hp 

dã tham gia và dOng tiên BHYT tnthc dO, chi Op dung dOi v&i ccic trzthng hQp tham gia the BI-IYT 

có giO trj th dung tfc thai dié'm diu chinh m&c luvng cci sá ith di. 

Noinhin: 
- Chi tjch FIDT (dêb/c); 
- Ban Giám hiêu (dê biêt); 
- Các dan vi (dé thrc hin); 
- Liiu VT, CTSV. 
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