
 SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM             

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  TRƯỜNG TRUNG CẤP PHƯƠNG NAM  

 Số: 318/PN-TCHC TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2018 

 Về thu tiền BHYT 

 năm học 2018 – 2019 đợt 1. 

 

 Kính gửi:   

- Trưởng, Phó các Phòng, Khoa; 

- Giáo viên chủ nhiệm các lớp; 

- Học sinh, sinh viên toàn trường. 

 

Căn cứ công văn số 1575/HDLS-BHXH-GDĐT ngày 10/8/2019 của Bảo hiểm xã hội 

TP. Hồ Chí Minh về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh sinh viên năm học 2018 - 

2019; 

Để học sinh toàn trường có thể đăng ký bảo hiểm y tế và có quyền lợi khi khám chữa 

bệnh, Ban Giám hiệu Trường Trung cấp Phương Nam thông báo đến các phòng, khoa, giáo 

viên chủ nhiệm các lớp và toàn thể học sinh khóa 15 + 16 đăng ký bảo hiểm y tế đợt 1 trong 

năm học 2018 – 2019 như sau: 

Mức đóng: 375.300 đồng/học sinh/6 tháng 

Trong đó:  

- Học sinh đóng (70%): 262.710 đồng 

- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ (30%): 112.590 đồng 

- Giá trị sử dụng thẻ: Từ ngày 01/01/2019 – 30/6/2019. 

Thời gian đăng ký: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/12/2018 (không gia hạn 

thời hạn đóng tiền). 

Học sinh khi đăng ký bảo hiểm y tế cần cung cấp những thông tin sau: 

- Địa chỉ theo hộ khẩu và số điện thoại đang sử dụng để nhà trường liên lạc khi 

cần thiết. 

- Số thẻ BHYT cũ nếu học sinh muốn tiếp tục đăng ký khám bệnh tại bệnh viện đã 

đăng ký vào học kỳ trước. 

Để thực hiện nghiêm túc Luật Bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi của học sinh, Ban 

Giám hiệu Trường Trung cấp Phương Nam thông báo: 



1. Tất cả học sinh khóa 15 + 16 phải tham gia Bảo hiểm y tế bắt buộc, học sinh nào 

không tham gia sẽ trừ điểm đánh giá xếp loại rèn luyện cuối năm và nhà trường sẽ 

không hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh nếu học sinh đó bị bệnh trong quá trình học tập 

tại trường. 

2. Đối với học sinh đã có thẻ bảo hiểm y tế bắt buộc theo qui định của Chính phủ thì 

sao y thẻ bảo hiểm y tế (còn giá trị sử dụng) và nộp cho phòng Tổ chức – Hành chính để nhà 

trường lập danh sách báo cáo Bảo hiểm xã hội Quận. 

3. Học sinh đăng ký và nộp tiền tại phòng Kế toán – Tài vụ đúng thời gian qui định. 

Đề nghị phòng Quản lý học sinh, lãnh đạo các khoa, giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở học 

sinh nghiêm túc thực hiện thông báo này./. 

 

Nơi nhận: KT. HIỆU TRƯỞNG 
- Như trên;   PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
- Lưu VT.     
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 Phạm Tư Khoa 

 


