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THÔNG BÁO
Thực hiện tra cứu và khai báo mã số bảo hiểm xã hội
đối với sinh viên đóng Bảo hiểm y tế năm học 2017 - 2018.

Căn cứ vào hướng dẫn của Liên Sở Giáo dục và Đào tạo – Bảo hiểm xã hội Thành
phố Hồ Chí Minh số 1744/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 16 tháng 8 năm 2017 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 của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh số
1828/BHXH-QLT ngày 31 tháng 8 năm 2017 về việc hướng dẫn bổ sung thực hiện Bảo
hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2017 – 2018.
Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM thông báo đến toàn thể sinh viên tham
gia Bảo hiểm y tế ( BHYT) năm học 2017 - 2018 các bước tra cứu và khai báo mã số
Bảo hiểm xã hội (BHXH) của cá nhân khi đóng tiền mua BHYT để Bảo hiểm xã hội
Thành phố Hồ Chí Minh cấp thẻ BHYT kịp thời cho sinh viên như sau.
1. Đối tượng tra cứu mã số BHXH và khai báo biểu mẫu:
1.1. Sinh viên tham gia BHYT 3 tháng cuối năm 2017 (tháng 10; 11; 12).
- Sinh viên ở nội trú Ký túc xá có thẻ BHYT hết hạn vào ngày 30/09/2017;
- Sinh viên năm II Trường Đại học Khoa học tự nhiên và Sinh viên năm I các
Trường ở nội trú Ký túc xá;
- Sinh viên Khoa Y năm I ở ngoại trú Ký túc xá.
 Thời gian tra cứu mã số BHXH và khai báo biểu mẫu:
Từ ngày 11/9/2017 đến ngày 25/9/2017.
1.2. Sinh viên tham gia BHYT 12 tháng năm 2018:
- Sinh viên ở nội trú Ký túc xá có thẻ BHYT hết hạn vào ngày 31/12/2017.
- Sinh viên Khoa Y ở ngoại trú Ký túc xá.
 Thời gian tra cứu mã số BHXH và khai báo biểu mẫu:
Từ ngày 20/10/2017 đến ngày 20/11/2017.
2. Địa điểm nhận biểu mẫu và nộp lại sau khi khai báo:
- Sinh viên ở Ký túc xá: Liên hệ Trưởng nhà.
- Sinh viên Khoa y ở ngoại trú Ký túc xá: Liên hệ cô Hằng để nhận phiếu tại Khoa.
3. Các bước tra cứu và khai báo mã số BHXH:
 Bước 1: Sinh viên tra cứu tìm mã số BHXH của mình tại trang web:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra -cuu-ho-gia-dinh.aspx (vào tra cứu
mã số BHXH và điền thông tin cá nhân).
 Bước 2:
 Trường hợp Sinh viên tra cứu có mã số BHXH thì cung cấp mã số BHXH
bằng ‘‘Phiếu hướng dẫn tra cứu mã số BHXH”.
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 Trường hợp Sinh viên tra cứu không có mã số BHXH thì kê khai chính xác,
đầy đủ thông tin vào ‘‘tờ khai KT1-TS’’ kèm ‘‘Phụ lục thành viên hộ gia đình’’
(mặt sau của tờ KT1-TS).
 Bước 3: Sinh viên liên hệ Trưởng nhà để nhận Phiếu hướng dẫn tra cứu mã số
BHXH hoặc tờ khai TK1-TS và phụ lục thành viên hộ gia đình.
 Bước 4: Sau khi khai báo thông tin cá nhân thì nộp Phiếu hướng dẫn tra cứu mã số
BHXH hoặc tờ khai KT1-TS kèm Phụ lục thành viên hộ gia đình tại Trưởng nhà.
 Chú ý: Việc tra cứu này là bắt buộc theo quy định của cơ quan BHXH. Nếu
sinh viên không thực hiện sẽ không được cấp thẻ BHYT và ảnh hưởng mọi quyền lợi
liên quan đến BHYT, Ký túc xá sẽ không hỗ trợ giải quyết.
Để Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh in thẻ Bảo hiểm y tế và Trung
tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM phát thẻ kịp thời cho sinh viên tham gia BHYT
năm học 2017 - 2018. Trung tâm Quản lý Ký túc xá ĐHQG-HCM thông báo đến
toàn thể sinh viên được biết và phối hợp thực hiện.
Trân trọng.
Nơi nhận:
- Ban giám đốc;
- Các phòng/ban liên quan;
- Lưu: VT, TYT.
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