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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc điều chỉnh thông tin thẻ Bảo hiểm Y tế sinh viên năm 2018

Căn cứ Hướng dẫn số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017
của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc
thực hiện công tác thu Bảo hiểm Y tế học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018 tại các
trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ vào hướng dẫn bổ sung số 1828/BHXH-QLT ngày 31 tháng 8 năm
2017 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn bổ sung Bảo
hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018 tại các trường trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ tình hình thực tế trong công tác phát hành thẻ, nhu cầu khám chữa bệnh
của sinh viên tại Ký túc xá ĐHQG-HCM, Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM
thông báo một số hướng dẫn nhằm đảm bảo quyền lợi cho sinh viên khi tham gia Bảo
hiểm Y tế (BHYT) như sau:
1. Thẻ BHYT in bị mờ hoặc thông tin ghi trên thẻ không đúng:
Hồ sơ nộp: Sinh viên nộp thẻ BHYT năm 2018 bản gốc và Chứng minh nhân
dân (Thẻ căn cước) bản sao (không cần công chứng).
2. Điều chỉnh thông tin tham gia BHYT 5 năm liên tục:
- Thời gian tham gia BHYT liên tục là thời gian sử dụng ghi trên thẻ BHYT lần
sau nối tiếp với ngày hết hạn sử dụng của thẻ lần trước; trường hợp gián đoạn
tối đa không quá 03 tháng.
- Thời gian tham gia BHYT 5 năm liên tục không phụ thuộc vào việc sinh viên
tham gia BHYT theo đối tượng khác nhau hay không mà phụ thuộc vào quá
trình tham gia của sinh viên. Để được xác định là tham gia BHYT liên tục,
sinh viên cần đáp ứng các điều kiện sau:
+ Trước năm 2015 thì thời gian tham BHYT bắt buộc phải liên tục không
bị gián đoạn;
+ Từ ngày 01/01/2015 thì thời gian tham gia BHYT có thể bị gián đoạn tối
đa là 03 tháng.
-

Hồ sơ nộp: Sinh viên nộp thẻ BHYT năm 2018 bản gốc và Chứng minh nhân
dân (Thẻ căn cước) bản sao, thẻ BHYT bản sao các năm tham gia trước đó.
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3. Thời gian nhận thẻ điều chỉnh: Từ ngày 02/5/2018 đến ngày 25/6/2018 (Sau
khi nhận thẻ đã chỉnh sửa từ cơ quan Bảo hiểm, các anh /chị Trưởng nhà sẽ trả
lại cho các bạn, thời gian chỉnh sửa khoảng 15-20 ngày).
4. Địa điểm nộp thẻ điều chỉnh: Anh/Chị Trưởng nhà tại các tòa nhà.
Trên đây là một số thông tin về việc sinh viên điều chỉnh thẻ BHYT năm 2018
tại Ký túc xá ĐHQG-HCM. Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM thông báo đến
toàn thể sinh viên và các đơn vị biết và thực hiện.
Mọi vấn đề liên quan đến Bảo hiểm y tế xin vui lòng liên hệ Phòng Bảo hiểm –
Trạm Y tế Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM (Khu A) hoặc số điện thoại
(028) 37242266 để được giải đáp.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
- Ban Giám đốc;
- Các đơn vị;
- Bảng tin, website Ký túc xá;
- Lưu: VT, TYT.

TL. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG TRẠM Y TẾ
(đã ký)
Bs. Nguyễn Thị Trọng
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