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THÔNG BÁO 

Về việc hướng dẫn sinh viên thực hiện bảo hiểm y tế  

và bảo hiểm thân thể, năm học 2022 - 2023 

                                    

                                  Kính gửi:  

- Các Khoa thuộc trường; 

- Các lớp sinh viên. 

Thực hiện Hướng dẫn số 3153/HDLT-SGDĐT-BHXH ngày 19/8/2022 

của Sở Giáo dục và Đào tạo - Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi, về việc triển 

khai thực hiện bảo hiểm y tế (BHYT) có sự hỗ trợ của ngân sách nhà nước đối 

với sinh viên năm học 2022 - 2023, nhà trường hướng dẫn các khoa, các lớp 

triển khai thực hiện BHYT bắt buộc và bảo hiểm thân thể cho sinh viên như sau: 

I. Bảo hiểm y tế 

1. Đối với sinh viên các khóa chưa tốt nghiệp năm 2023: Sinh viên đóng 

12 tháng, thẻ có giá trị khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2023 - 31/12/2023 (gồm 

sinh viên bậc đại học khóa 20, 21, 22; sinh viên bậc cao đẳng khóa 21, 22). Mức 

đóng: 563.220 đồng/SV. 

- Sinh viên con thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến 

nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 60% trở xuống được 

ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% trên tổng số tiền phải đóng. Mức đóng: 321.840 

đồng/SV. 

- Sinh viên con gia đình đông con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế ngân 

sách tỉnh hỗ trợ 20% trên tổng số tiền phải đóng (là những gia đình có từ 3 con 

trở lên, gặp rủi ro về kinh tế như: chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu về 

nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh do thiên tai gây ra 

trong năm và phải được xác nhận của chính quyền địa phương). Mức đóng: 

402.300 đồng/SV. 

2. Đối với sinh viên khóa tốt nghiệp năm 2023: Sinh viên đóng 07 tháng, 

thẻ có giá trị khám chữa bệnh từ ngày 01/01/2023 - 31/7/2023 (gồm sinh viên 

bậc đại học khóa 19 và sinh viên bậc cao đẳng khóa 20). Mức đóng: 328.545 

đồng/SV. 

- Sinh viên con thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến 

nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 60% trở xuống được 

ngân sách tỉnh hỗ trợ 30% trên tổng số tiền phải đóng (sinh viên photo các loại 

giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng trên khi nộp tiền tại phòng Công tác 

HSSV). Mức đóng: 187.740 đồng/SV. 



- Sinh viên con gia đình đông con và gặp nhiều khó khăn về kinh tế ngân 

sách tỉnh hỗ trợ 20% trên tổng số tiền phải đóng (là những gia đình có từ 3 con 

trở lên, gặp rủi ro về kinh tế như: chịu thiệt hại nặng về các tài sản chủ yếu về 

nhà ở, công cụ sản xuất, mất đất sản xuất, mất mùa, dịch bệnh do thiên tai gây ra 

trong năm và phải được xác nhận của chính quyền địa phương). Mức đóng: 

243.675 đồng/SV. 

* Lưu ý:  

- Sinh viên photo các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng chính sách 

giảm mức đóng BHYT nộp về Phòng Công tác HSSV. 

  - Đối với sinh viên đã được cấp thẻ BHYT theo các nhóm đối tượng khác 

như: Thân nhân sĩ quan quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân 

dân; thân nhân với người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội, sinh viên thuộc 

hộ nghèo, hộ cận nghèo,… không phải tham gia BHYT sinh viên photo thẻ 

BHYT đã được cấp nộp cho lớp trưởng. Lớp trưởng các lớp lập danh sách kèm 

theo bản photo thẻ BHYT gửi về Phòng Công tác HSSV để Nhà trường báo cáo 

Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

  II. Bảo hiểm thân thể  

Mức đóng bảo hiểm thân thể của mỗi sinh viên là: 100.000 đồng/năm. 

Lưu ý: Sinh viên khóa 22 (ĐH, CĐ khóa 22) đã đóng tiền tham gia bảo 

hiểm thân thể khi nhập học nên không phải đóng khoản tiền này.   

III. Thời gian và phương thức nộp BHYT, bảo hiểm thân thể 

1. Thời gian: Từ ngày 16/11/2022 đến hết ngày 05/12/2022. 

2. Phương thức đóng: 

Lớp trưởng các lớp thu tiền, lập danh sách sinh viên tham gia BHYT và 

bảo hiểm thân thể theo mẫu (có mẫu kèm theo) gửi về Phòng Công tác HSSV 

theo đúng thời gian như trên và gửi mẫu file đính kèm theo địa chỉ email: 

nhquang@pdu.edu.vn  

Nhận được thông báo này đề nghị lãnh đạo các khoa, GVCN-CVHT và 

sinh viên các lớp triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng 

mắc, các đơn vị, sinh viên liên hệ Phòng Công tác HSSV theo số điện thoại 

0914690969 (thầy Quang) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT HĐT; 

- Hiệu trưởng; 

- Các PHT; 

- Website trường; 

- Lưu: VT, CTHSSV.  
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TS. Nguyễn Đức Hoàng 
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