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THÔNG BÁO NHẮC NHỞ 
VỀ VIỆC THAM GIA BHYT BẮT BUỘC VÀ BHTN ĐỐI VỚI SINH VIÊN 

TRONG NĂM HỌC 2021 – 2022 

Căn cứ thông báo số 201/TB-NTT ngày 19/08/2021 v/v tham gia BHYT – BHTN đối 

với sinh viên Trường Đại học Nguyễn Tất Thành năm học 2021 – 2022; 

Do tình hình dịch bệnh diễn tiến phức tạp, một số Sinh viên chưa thể tham gia kịp 

tiến độ, nay Nhà trường gia hạn thời gian đóng phí BHYT và BHTN đến ngày 

15/01/2022. 

Xem mức phí đóng BHYT- BHTN và danh sách mã bệnh viện nhận đăng ký khám 

chữa bệnh ban đầu trên thẻ BHYT tại thông báo: http://ctsv.ntt.edu.vn/thong-bao-

ve-viec-tham-gia-bhyt-bhtn-doi-voi-sinh-vien-truong-dai-hoc-nguyen-tat-thanh-nam-

hoc-2021-2022/. 

Các bước đăng ký nơi khám chữa bệnh trên website Phòng quản lý đào tạo: 

 Bước 1: Đăng nhập tài khoản cá nhân của sinh viên. 

 Bước 2: Vào mục thông tin chung. 

 Bước 3: Chọn đề xuất biểu mẫu. Chọn Đăng ký tham gia BHYT (Sinh viên ghi đầy 

đủ thông tin theo cú pháp: Mã Bệnh viện – CMND/CCCD - Mã Thẻ BHYT đang 

sử dụng). 

Lưu ý: 

 Sinh viên chỉ đăng ký những mã bệnh viện có trong danh sách mã đính 

kèm thông báo. 

 Những mã Bệnh viện có ghi chú chỉ nhận gia hạn thẻ BHYT cũ, tức có 

nghĩa là thẻ BHYT cũ của sinh viên đã đăng ký tại những BV đó rồi thì 

sinh viên vui lòng nộp lại hình ảnh thẻ cũ qua email bhyt.nttu@gmail.com 

để được gia hạn. Cụ thể những mã BV CHỈ NHẬN GIA HẠN THẺ CŨ, 

KHÔNG NHẬN TĂNG MỚI VÀ ĐỔI NƠI KHÁM CHỮA BỆNH 

bao gồm một số mã sau: 79-013 (BV Nguyễn Tri Phương); 79-030 (BV 

Gia Định); 79-024 (BV 115); .... 

 Thời hạn đăng ký tham gia BHYT (bao gồm cập nhật đầy đủ thông tin 

theo cú pháp: Mã Bệnh viện – CMND/CCCD - Mã Thẻ BHYT đang sử 

dụng) đến 16h00 ngày 15/01/2022. 

 Bước 4: Theo dõi ô thông tin phản hồi, nếu được duyệt đăng ký thành công thực 

hiện tiếp bước 5. 

 Bước 5: Thực hiện đóng phí BHYT, BHTN online hoặc trực tiếp. 

Lưu ý: Sinh viên vui lòng đóng theo các tài khoản ngân hàng trường đã cung 

cấp để sinh viên đóng học phí (không cần thể hiện công nợ), trình tự hoàn toàn 

giống với việc đóng học phí online, chỉ khác nội dung chuyển khoản. SV ghi rõ 

thông tin đóng phí BHYT (có giá trị sử dụng từ thời điểm nào đến thời điểm nào), 

kèm phí BHTN (nếu có) và thông tin sinh viên. Chú ý: Các em vui lòng chuyển 

khoản đúng và đủ số tiền mà thông báo đã đăng (Việc khấu trừ công nợ chỉ áp 
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dụng đối với các môn học, không áp dụng khấu trừ đối với BHYT). Nếu còn 

thắc mắc các thao tác đóng phí, sinh viên vui lòng liên hệ Phòng Kế toán qua số 

tổng đài 19002039 - bấm số nội bộ 346 để được hướng dẫn cụ thể.  

Hoặc sinh viên có thể đóng trực tiếp tại Phòng Kế toán – Cơ sở 300A Nguyễn 

Tất Thành Quận 4. 

Thông tin tài khoản nộp phí BHYT+BHTN: 

 Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Sài Gòn: STK:1600201064997 – Tên tài 

khoản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 

 Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh 2, Tp.HCM: STK: 123000057247 - Tên 

tài khoản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 

 Ngân hàng Vietcombank – Chi nhánh Phú Nhuận: STK: 0071000722578 - Tên 

tài khoản: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành. 

Một số nhắc nhở quan trọng:  

 Sinh viên thuộc diện đã có BHYT theo các nhóm đối tượng khác (thẻ BHYT theo 

hộ gia đình, hộ nghèo, con thương binh liệt sĩ, tham gia tại địa phương theo 

diện hộ gia đình KHÔNG đăng ký tham gia tại trường...): 

+ Sinh viên chụp ảnh/scan 02 mặt thẻ BHYT, gửi về địa chỉ mail 

bhyt.nttu@gmail.com chậm nhất đến hết ngày 15/01/2022. Nội dung email ghi 

đầy đủ Họ tên + MSSV + SĐT + Nộp thẻ BHYT đối tượng khác để khấu trừ 

công nợ. 

+ Trường hợp sinh viên không còn lưu giữ mã thẻ BHYT đang sử dụng không 

thể đăng ký nơi khám chữa bệnh theo cú pháp hướng dẫn: sinh viên chụp 

ảnh/scan 02 mặt CMND/CCCD + sổ hộ khẩu/sổ tạm trú + giấy khai sinh (nếu 

có), gửi về địa chỉ mail bhyt.nttu@gmail.com chậm nhất đến hết ngày 

15/01/2022. Nội dung email ghi đầy đủ Họ tên + MSSV + SĐT + Nộp bổ sung 

hồ sơ cấp thẻ BHYT năm học 2021-2022. 

 Sinh viên không bổ sung hoặc bổ sung trễ thông tin cập nhật sẽ tự chịu trách 

nhiệm về việc Cơ quan BHXH không cấp thẻ BHYT hoặc cấp thẻ BHYT không 

đúng thời hạn. 

 Nếu nộp phí online qua ngân hàng, sinh viên cần kiểm tra lại công nợ tại trang cá 

nhân sinh viên sau khi nộp từ 3-5 ngày, nếu có sai sót sinh viên có thể liên hệ Phòng 

Kế toán qua số tổng đài 19002039 – bấm số nội bộ 346 để được hỗ trợ kiểm tra. 

 Thời hạn đủ 5 năm liên tục được in trên thẻ BHYT không phải là giá trị sử 

dụng của thẻ, sinh viên tham khảo thông tin về ý nghĩa của thời hạn 5 năm liên tục 

tại: https://luathoangphi.vn/thoi-diem-du-5-nam-lien-tuc-la-gi/ 

 Tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT tại: 

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx 

 


