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THÔNG BÁO 

Về việc mua bảo hiểm cho sinh viên năm 2022 

 
Căn cứ Hướng dẫn số 3029/HDLS/BHXH-GDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo, 

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc Hướng dẫn Thực hiện bảo hiểm y tế 

học sinh, sinh viên năm học 2021-2022; 

Căn cứ nhu cầu tham gia Bảo hiểm tai nạn của sinh viên năm 2022; 

Phòng Kế hoạch Tài chính thông báo thời gian đóng tiền và đăng kí thông tin mua 

bảo hiểm cho sinh viên như sau: 

- Bảo hiểm Y tế (BHYT): bắt buộc. 

- Bảo hiểm tai nạn (BHTN): tự nguyện, không bắt buộc. 

1. Đối tượng tham gia, mức đóng, thời hạn đóng: 

Nội dung BHYT  BHTN 

Đối tượng 

Sinh viên các khóa 2018, 2019, 2020 chưa có BHYT 

hoặc BHYT hết hạn trong năm 2021. 

Sinh viên khóa 2021: đã đóng BHYT tại thời điểm 

nhập học chỉ đăng ký thông tin (Thực hiện Bước 2, Mục 2.). 

Sinh viên đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng hộ 

nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, quân đội, công an, 

doanh nghiệp, vùng có điều kiện kinh tế khó khăn, xã đảo đã 

có BHYT do địa phương cấp hoặc mua theo hộ gia đình còn 

hạn sử dụng và không mua BHYT năm 2022 thì không đóng 

BHYT tại Trường: phải nộp minh chứng và đăng ký thông 

tin (Thực hiện Bước 2, Mục 2.). 

Sinh viên nội trú ở KTX Đại học Quốc gia TP.HCM 

không đóng tiền BHYT ở Trường, tham gia mua BHYT tại 

Sinh viên các khoá 

có nhu cầu tham 

gia BHTN (Trừ 

sinh viên khoá 

2021 đã đăng ký 

tham gia BHTN 

tại thời điểm nhập 

học)  
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KTX Đại học Quốc gia TP.HCM. Nộp minh chứng và đăng 

ký thông tin (Thực hiện Bước 2, Mục 2.). 

Mức đóng 

46.935 đồng/tháng x 12 tháng  

= 563.220 đồng/12 tháng/sinh viên  

(từ 01/01/2022 đến 31/12/2022). 

100.000 đồng/12 

tháng/sinh viên 

(từ 01/01/2022 

đến 31/12/2022). 

Thời gian đóng tiền và đăng ký thông tin mua BHYT online: Trước 16h ngày 16/12/2021. 

 

2. Hướng dẫn đóng tiền và đăng ký thông tin mua bảo hiểm: 

Bước 1: Nộp tiền mua bảo hiểm: 

Sinh viên nộp tiền bảo hiểm bằng hình thức chuyển khoản vào tài khoản sau của 

nhà trường: 

- Đơn vị thụ hưởng:      Trường Đại học Sư Phạm Kỹ Thuật TP.HCM.  

- Số tài khoản:              18110009996868 

- Mở tại:                  Ngân hàng BIDV chi nhánh Thành phố Thủ Đức, TP.HCM 

- Nội dung:                
+ Đối với sinh viên chỉ tham gia BHYT:  
BHYT.Mã số sinh viên.Họ và tên.SĐT 

  Ví dụ: BHYT.18123033.NGUYEN VAN A.0989xxxxxx 
 

+ Đối với sinh viên tham gia thêm BHTN:  
BHYT.BHTN.Mã số sinh viên.Họ và tên.SĐT 
Ví dụ: BHYT.BHTN.18123033.NGUYEN VAN A.0989xxxxxx 
Lưu ý: 
Dấu phân cách giữa các thông tin là dấu chấm (.). Mã số sinh viên phải được viết 

liên tục, không để khoảng trắng xen giữa. 
Số tiền: 663.220đ (bao gồm 563.220 (BHYT) và 100.000(BHTN)) (lưu ý phần phí 

ngân hàng, không để trừ vào số tiền). 
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Bước 2: Sinh viên đăng ký thông tin mua BHYT online: 

Đối tượng Điền thông tin 

Sinh viên đã có thẻ BHYT sinh 

viên năm trước (năm 2021) và ngày 

hết hạn thẻ chưa quá 3 tháng tính 

đến ngày 31/12/2021. 

Mã thẻ BHYT tại trường là 

SV479_10 kí tự số (ví dụ: mã thẻ 

SV4791234567890) 

-Điền thông tin tại:  

https://bit.ly/3ENT9Sq 

Sinh viên không có thẻ BHYT hoặc 

sinh viên có thẻ BHYT đã hết hạn 

quá 3 tháng tính đến ngày 31/12/2021 

-Chuẩn bị 01 File PDF/Word 

(Gồm tất cả ảnh chụp •bản gốc CMND, •bản gốc sổ 

hộ khẩu cả cuốn bao gồm cả trang trắng, ảnh chụp rõ 

có đủ số trang và bốn góc, xoay ảnh theo chiều 

NGANG), đổi tên File theo cú pháp MSSV_HỌ TÊN 

SV tải file vào câu trả lời khi điền thông tin. 

-Điền thông tin tại:  

https://bit.ly/3pMoNJZ  

Sinh viên có thẻ BHYT thuộc đối 

tượng khác, Sinh viên nội trú ở 

KTX Đại học Quốc gia TP.HCM 

(ví dụ: thẻ hộ gia đình, gia đình chính 

sách, hộ nghèo, cận nghèo, doanh 

nghiệp, quân đội, công an, vùng có 

điều kiện kinh tế khó khăn, vùng xã 

đảo...) 

-Chuẩn bị 01 File PDF/Word 

(Gồm tất cả ảnh chụp •bản gốc CMND/CCCD, •thẻ 

Sinh viên, •thẻ BHYT đang còn hạn sử dụng, •bản 

gốc sổ hộ khẩu cả cuốn bao gồm cả trang trắng, ảnh 

chụp rõ có đủ số trang và bốn góc, xoay ảnh theo 

chiều NGANG), đổi tên File theo cú pháp MSSV_HỌ 

TÊN SV tải file vào câu trả lời khi điền thông tin. 

-Điền thông tin tại:  

https://bit.ly/3II19GT 

Sinh viên khóa 2021 
-Điền thông tin tại:  

https://bit.ly/3lVwjki 
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Sinh viên bắt buộc tra cứu MÃ THẺ BHYT trước khi đăng kí thông tin BHYT online. 

Cách 1: Sinh viên tra cứu thông tin trên ứng dụng VssID.   

Xem hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản trên VssID tại: 

https://baohiemxahoi.gov.vn/gioithieu/Pages/tai-ung-dung-vssid.aspx 

Cách 2: Sinh viên tra cứu trên https://baohiemxahoi.gov.vn 

Bước 1: Sinh viên truy cập https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-

dinh.aspx chỉ điền •Họ tên •Ngày tháng năm sinh •Chọn Tỉnh theo địa chỉ HKTT để biết 

10 kí tự số trên thẻ BHYT 

Bước 2: Sinh viên truy cập https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-thoi-han-su-

dung-the-bhyt.aspx.  Điền đầy đủ thông tin •Họ tên •Ngày tháng năm sinh•10 kí tự số ở 

bước 1 để biết mã thẻ BHYT. 

Lưu ý: 

- Sinh viên không tham gia BHYT bắt buộc sẽ không được đăng ký môn học trong 

học kỳ tiếp theo và bị trừ 5 điểm rèn luyện. 

- Sinh viên không đóng tiền và không cung cấp thông tin đầy đủ trước 16h ngày 

16/12/2021 nhà trường sẽ không hỗ trợ mua BHYT năm 2022. 

- Từ 01/6/2021, cơ quan Bảo hiểm xã hội không cấp thẻ BHYT bằng giấy. Yêu cầu 

tất cả sinh viên cài đặt ứng dụng VssID để cập nhật thẻ BHYT năm 2022. Sinh viên Xem 

hướng dẫn tải và đăng ký tài khoản trên VssID tại: 

 https://baohiemxahoi.gov.vn/gioithieu/Pages/tai-ung-dung-vssid.aspx 

Phòng Kế hoạch Tài chính đề nghị lãnh đạo các Khoa và TTDVSV thông báo cho 

sinh viên được biết để tham gia BHYT bắt buộc đầy đủ. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:     
- Sinh viên Bậc đại học hệ chính quy; 
- HĐT, BGH (để chỉ đạo); 
- Các Khoa, TTDVSV; 
- Lưu: VT,TTDVSV, P.KHTC. 

                    

TRƯỞNG PHÒNG 

(Đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Hùng Thái 

 


