
 

 

TRƯỜNG ĐH GIAO THÔNG VẬN TẢI 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

VIỆN ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO 
Số:  20/TB-VCLC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
TP. Hồ Chí Minh, ngày 17  tháng 02 năm 2023 

THÔNG BÁO 
V/v đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên đợt 2 năm học 2022-2023 

  

Căn cứ hướng dẫn số 4791/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 23 tháng 8 năm 2022 của 
Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí 
Minh về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2022-2023; 

Căn cứ kết quả tổng kết sinh viên tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) năm học 2022-
2023 chưa đạt 100%. 

Viện Đào tạo chất lượng cao thông báo đến toàn thể sinh viên đang theo học tại 
Viện về việc đóng BHYT đợt 2 năm học 2022-2023 như sau: 

1. Đối tượng:  

Tất cả sinh viên đang theo học tại Viện đào tạo chất lượng cao chưa tham gia 
BHYT năm học 2022-2023 (có file danh sách sinh viên chưa tham gia BHYT đính kèm). 

2. Hình thức: Bắt buộc. 

3. Mức phí: 422.415 đồng/9 tháng. 

4. Thời hạn sử dụng thẻ BHYT: Từ ngày 01/04/2023 đến hết ngày 31/12/2023. 

- Sinh viên đăng ký ứng dụng VssID để sử dụng khi đi khám chữa bệnh. 

- Sinh viên đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu theo Link: 
https://forms.gle/eoW2FgWiiMoVhkQm8 

5. Thời gian đóng tiền bảo hiểm y tế của sinh viên: 

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 28/02/2023. 

6. Phương thức đóng: Bằng chuyển khoản 

- Chủ tài khoản: Viện Đào Tạo Chất Lượng Cao. 
- Số tài khoản: 250818909 Tại ngân hàng Thương mại Á Châu (ACB) – PGD 

Văn thánh, TP.HCM. 
- Nội dung ghi khi chuyển khoản: Mã số sinh viên – Họ tên sinh viên - Tên lớp - 

Chuyển tiền BHYT.  

Lưu ý:  

- Sinh viên chỉ chuyển đúng số tiền đóng BHYT, không được chuyển chung với tiền 
học phí, không được chuyển cho nhiều bạn cùng lúc. 
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- Sinh viên đã có thẻ BHYT Nhà nước cấp, thẻ BHYT mua theo hộ gia đình, thẻ 
BHYT công ty cấp còn hạn sử dụng sau ngày 01/04/2023 nhưng có tên trong danh 
sách chưa tham gia BHYT cập nhập thông tin thẻ BHYT của sinh viên tại Link: 
https://forms.gle/gBDVFye1J5snpWK89 và không phải đóng tiền mua BHYT tại 
Trường. 

- Sau ngày 28/02/2023, sinh viên chưa đóng tiền BHYT sẽ nhận hình thức xử lý 
theo Thông báo số 684/TB-ĐHGTVT ngày 19/12/2022 của Nhà trường về việc chấn 
chỉnh nội quy học đường. 

Việc sinh viên tham gia BHYT là để đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe và 
cũng là nghĩa vụ, trách nghiệm của sinh viên theo quy định của Luật BHYT.  

Viện Đào tạo chất lượng cao đề nghị toàn thể sinh viên nghiêm chỉnh chấp hành 
nội dung thông báo này. 

 

Nơi nhận: 
- Như thông báo (để t/h); 
- Website (để t/b); 
- Lưu: VT, PNC. 

KT.VIỆN TRƯỞNG 
PHÓ VIỆN TRƯỞNG 

 
(Đã ký) 

 
 

ThS. Cao Hữu Vinh 
 
    
 
 
 

 


