
1  

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y KHOA 

PHẠM NGỌC THẠCH 
 

Số: 3446 /TB-TĐHYKPNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 10 năm 2021 
 

 

THÔNG BÁO 
Về phương thức nộp tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn của sinh viên 

năm học 2021-2022 

 
Thực hiện thông báo số 3155 /TB-TĐHYKPNT ngày 10 tháng 9 năm 2021 của 

trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch về việc nộp tiền bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn 

của sinh viên năm học 2021-2022; 

Hiện nay, do ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19, vì để thuận tiện cho Sinh 

viên và Nhà trường, Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên chính quy về phương thức 

nộp tiền tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm tai nạn (BHTN) năm học 2021-2022, 

cụ thể như sau: 

I. Đối tượng tham gia: 

Tất cả sinh viên chính quy từ năm 2 trở lên đang theo học tại trường phải có trách 

nhiệm tham gia BHYT, ngoại trừ sinh viên thuộc nhóm đối tượng khác đã có thẻ theo quy 

định của Luật BHYT. 

 Lưu ý: Sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc 

dân phải tham gia đóng BHYT tại trường đang theo học, không tham gia BHYT theo hộ 

gia đình. 

II. Phương thức nộp tiền: Chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng của nhà trường. Nhà 

trường không tổ chức thu phí tại trường do tình hình dịch COVID-19 

1. Thông tin tài khoản: 

- Đơn vị thụ hưởng / Chủ tài khoản: Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch.  

- Số tài khoản: 110.000.031.050. 

- Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Phòng giao dịch 

Thành Thái - Chi nhánh Hồ Chí Minh. 

2. Nội dung chuyển khoản: Sinh viên phải ghi chính xác theo cú pháp:   

Mã số SV - Họ Tên SV (*) - lớp -  Số điện thoại – đóng tiền BHYT+BHTN 2022 (**) 

       Ví dụ: 

        1951010000- Nguyễn Văn A -Y2019C - 0905xxxx- đóng tiền BHYT+BHTN 2022 

(*) Dù không phải sinh viên đi đóng tiền, chỗ này bắt buộc phải là tên của sinh 

viên, không phải tên của người đóng tiền. 

(**) Số tiền đóng phải chính xác, không được thừa hoặc thiếu. 
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3. Thời gian nộp tiền:  

- Đối với sinh viên các lớp năm thứ nhất: từ ngày thông báo đến hết ngày 

26/9/2021. 

- Đối với sinh viên các lớp năm thứ hai trở lên: từ ngày thông báo đến hết ngày 

15/11/2021. 

Lưu ý:  

Khuyến cáo sử dụng hình thức Mobile banking 24/7 hoặc Internet banking 

24/7 hoặc nộp thanh toán qua hệ thống ngân hàng Vietinbank. 

Thời gian phản hồi tối đa là 48 giờ không kể ngày thứ Bảy và Chủ Nhật. 

Sau khi chuyển khoản thành công, yêu cầu thí sinh giữ phiếu nộp tiền hoặc 

sao kê thông tin chuyển khoản để làm cơ sở đối chiếu. 

Đề nghị tất cả sinh viên thực hiện nghiêm túc nội dung thông báo./. 

 
 

Nơi nhận: HIỆU TRƯỞNG 
- Ban Giám hiệu (để báo cáo);  
- Các lớp học;  (đã ký) 

- Website trường (để thông tin); 

- P.QLĐTĐH, P.CTSV; 

- Lưu: VT, TCKT,Nhi(02). 

PGS. TS. BS. Nguyễn Thanh Hiệp 


