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THÔNG BÁO 

Về việc hỗ trợ thông tin liên quan đến Bảo hiểm Toàn diện Học sinh, Sinh viên 

khoá 2021, năm học 2021 - 2022 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 3029/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 12 tháng 08 năm 2021 

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 danh sách sinh viên tham gia Bảo hiểm Toàn diện Học sinh, sinh viên 

(Bảo hiểm tai nạn - BHTN) sinh viên khóa 2021 do phòng Kế hoạch Tài chính 

(P.KHTC) cung cấp. 

Trung tâm Dịch vụ Sinh viên (TTDVSV) thông báo đến các em sinh viên khóa 

2021 các nội dung liên quan đến Bảo hiểm Toàn diện Học sinh, Sinh viên cụ thể như 

sau: 

1. Danh sách, thời gian sinh viên tham gia BHTN 

- Danh sách sinh viên khoá 2021 tham gia BHTN (danh sách đính kèm). 

- Thời gian tham gia BHTN từ ngày 03/11/2021 đến ngày 03/02/2023. 

- Sinh viên tham gia BHTN nhận thẻ bảo hiểm tại Trung tâm dịch vụ sinh viên 

khi trở lại học trực tiếp tại trường (sẽ có thông báo sau). 

2. Cách thức thực hiện bồi thường BHTN cho sinh viên 

• Bước 1: Sinh viên liên hệ với TTDVSV để được hướng dẫn. 

• Bước 2: Sinh viên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết bao gồm: 

- Giấy yêu cầu trả tiền bảo hiểm có xác nhận của nhà trường (mẫu kèm theo). 

- Các chứng từ y tế hợp lệ bao gồm: 

+ Giấy ra viện (Bản chính hoặc bản sao có chứng thực). 

+ Sổ khám bệnh / Đơn thuốc / Biên lai thu tiền viện phí / Giấy chứng nhận phẫu 

thuật (trường hợp phải phẫu thuật)…(Bản chính). 

+ Căn cước công dân của sinh viên (Bản sao). 

+ Giấy chứng tử (Trong trường hợp người được bảo hiểm tử vong). 

- Các giấy tờ khác có liên quan theo yêu cầu của bên bảo hiểm. 

• Bước 3: Sinh viên nộp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu cho TTDVSV. 

• Bước 4: TTDVSV xác nhận thông tin, chuyển hồ sơ bồi thường cho đơn vị bảo 

hiểm. 

• Bước 5: Đơn vị bảo hiểm xem hồ sơ, phản hồi và bồi thường cho sinh viên theo 

quy định.   

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP.HCM 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
            

Số: 19/TB-TTDVSV TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021 

https://drive.google.com/file/d/1C3s5_6NUfZZeHD21w_t9jP-m7vRlhiSS/view?usp=sharing


Trang 2/2 

 

3. Thông tin liên hệ hỗ trợ và giải đáp những vấn đề liên quan đến BHTN 

Mọi thông tin cần hỗ trợ liên quan đến BHTN sinh viên gửi Email về địa chỉ: 

ttdvsv@hcmute.edu.vn hoặc thông qua cô Quỳnh (SĐT: 0903.758.543 – Email: 

quynhtnx@hcmute.edu.vn). 

  

   

Nơi nhận: 

- Sinh viên khóa 2021; 

- Các Khoa, P.KHTC; 

- Lưu: VP. TTDVSV, P.KHTC.   

TRUNG TÂM DỊCH VỤ SINH VIÊN 

GIÁM ĐỐC  

 

(Đã ký) 

 

ThS. Nguyễn Phương Thúy 
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