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THÔNG BÁO 
(V/v thu Bảo hiểm Y tế (BHYT) và Bảo hiểm thân thể (BHTT) cho học sinh, sinh viên năm 

2021 đối với học sinh Khóa 13, Khoá 14 và Sinh viên Khoá 01.) 
 

Căn cứ công văn số 2644/BHXH-BT ngày 19/8/2020 về việc thực hiện bảo hiểm y tế 
(BHYT) học sinh, sinh viên năm học 2020 – 2021 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; 

Căn cứ vào công văn số 8148/UBND-XH ngày 08/9/2020 của UBND tỉnh về việc tăng 
cường công tác tham gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên; 

Trường Cao đẳng Âu Lạc – Huế thông báo thu Bảo hiểm Y tế và Bảo hiểm thân thể 
bắt buộc đối với học sinh Khóa 13, khóa 14 và sinh viên Khoá 01 cụ thể như sau: 

1. Đối tượng: 

- Học sinh các lớp Khóa 13, Khóa 14 hệ Trung cấp  và Sinh viên Khoá 01 hệ Cao đẳng 

chưa tham gia BHYT, BHTT có hạn thẻ đến hết ngày 31/12/2020. 

- Học viên hệ sơ cấp ngắn hạn và sinh viên hệ đào tạo Cao đẳng, Đại học liên kết có nhu 

cầu có hạn thẻ đến hết ngày 31/12/2020. 

2. Mức đóng:  

- BHYT: 564.000 đ/ học sinh/ 12 tháng. 

- BHTT: 90.000đ/ học sinh/12 tháng. 

3. Thời gian thực hiện: 

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/10/2020. 

4. Phương thức đóng: 

Học sinh, Sinh viên đóng tiền bảo hiểm trực tiếp tại phòng QLĐT-CTSV&HN kèm theo 

bản photo hộ khẩu, chứng minh nhân dân, thẻ bảo hiểm Y tế. 

Những trường hợp học sinh đã tham gia BHYT (được ngân sách nhà trước cấp miễn phí) 

đề nghị photo thẻ BHYT và nộp lại tại phòng QLĐT-CTSV&HN để trường có căn cứ làm báo 

cáo và quản lý học sinh. 

Đề nghị các Khoa/Bộ môn và Giáo viên chủ nhiệm có nhiệm vụ thông báo đến toàn 
thể Học sinh, Sinh viên các lớp được biết thực hiện đúng nội dung thông báo này. 

 

 TM. BAN GIÁM HIỆU 
  
 
 
 
 
  
 

Nơi nhận: 

- BĐH (để báo cáo); 
- BGH (để báo cáo); 
- P.QLĐT- CTSV&HN (để thực hiện); 

Khoa/Bộ môn; GVCN (để thực hiện); 
- Lưu VT. 

 

 


