
1 

 

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN 

PHÒNG CTCT&QLSV 
 

Số:   115  /TB-CTCT&QLSV 

V/v triển khai BHYT năm 2021 và kê 

khai bổ sung thông tin sinh viên trên hệ 

thống dữ liệu trực tuyến 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày   02    tháng 11năm 2020 

 

Kính gửi:        - Các Khoa, Viện quản lý sinh viên 

                             - Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin 

       - Phòng Tài chính - Kế toán 

- Phòng Truyền thông 

 

Thực hiện Luật Bảo hiểm Y tế ngày 14/11/2008 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Bảo hiểm Y tế ngày 13/6/2014; 

Thực hiện Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm Y tế; 

Thực hiện Kế hoạch công tác năm học 2020-2021 của Nhà trường;  

Trong thời gian qua, Phòng CTCT&QLSV đã triển khai cho sinh viên chính quy Nhà 

trường kê khai thông tin cá nhân để phục vụ công tác quản lý và tham gia BHYT năm 2021. 

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại vẫn còn sinh viên chưa thực hiện đúng Quy định: Chưa kê 

khai hoặc kê khai chưa đầy đủ, chưa chính xác thông tin, chưa tham gia BHYT. Để đảm 

bảo có đầy đủ thông tin chính xác phục vụ quản lý và đăng ký tham gia BHYT năm 2021 cho 

tất cả sinh viên Nhà trường theo đúng quy định của Luật Bảo hiểm Y tế, Phòng CTCT&QLSV 

yêu cầu các sinh viên chính quy Nhà trường chưa thực hiện đúng Quy định phải thực hiện 

các công việc cụ thể như sau: 

1. Kê khai thông tin cá nhân trên Cổng thông tin sinh viên trực tuyến tại địa chỉ 

http://dulieusinhvien.neu.edu.vn bằng tài khoản office 365 Nhà trường đã cấp: Phải hoàn thành 

kê khai đầy đủ và chính xác thông tin, đặc biệt thông tin về Mã số BHYT/BHXH, xong trước 

24h00 ngày 15/11/2020 (Chủ nhật) (Nếu có vướng mắc về tài khoản truy cập sinh viên liên hệ 

với Trung tâm Ứng dụng Công nghệ thông tin Phòng 1610 nhà A1 qua chuyên viên Đinh 

Chung Dũng, số điện thoại 0906276939) 

Chú ý:  

- Sinh viên cần kê khai chính xác mã thẻ BHYT (xem trên thẻ BHYT các năm trước) 

nếu không có mã thẻ BHYT thì điền mã số BHXH của bản thân (có thể tra cứu trên website 

của BHXH Việt Nam tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-

dinh.aspx 

- Nếu không tra được mã số BHXH, điền số 0 vào mục Mã số BHYT/BHXH đồng 

thời PHẢI kê khai thông tin vào mẫu TK1-TS (Mẫu kê khai phục vụ cấp BHYT, tải về tại 

https://tuvanbhxh.net/download-to-khai-tk1-ts/ trong đó có ghi mã sinh viên và tên lớp, 

điền đầy đủ thông tin trong phần Phụ lục thành viên hộ gia đình. Sinh viên chụp ảnh mẫu 

TK1-TS sau khi đã kê khai hoàn chỉnh và ký tên, cùng với CMTND hoặc CCCD của sinh 

viên để gửi nộp về Phòng CTCT&QLSV qua email huudo@neu.edu.vn (tiêu đề emai: BHYT-

MSV-Lớp-Họ và tên) trước 24h00 ngày 15/11/2020 (Chủ nhật). 

2. Đăng ký tham gia BHYT năm 2021 

- Đối với sinh viên đăng ký tham gia BHYT qua Nhà trường (SV khóa 59,60,61) 

http://dulieusinhvien.neu.edu.vn./
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
mailto:huudo@neu.edu.vn
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Sinh viên đăng ký tại mục đăng ký tham gia BHYT trong phần kê khai thông tin trên 

hệ thống dữ liệu quản lý sinh viên trực tuyến, hoàn thành trước 24h00 ngày 15/11/2020 

(Chủ nhật) 

- Đối với sinh viên đã có BHYT theo diện khác (SV khóa 59,60,61,62) 

Sinh viên kê khai thông tin trên trên hệ thống dữ liệu quản lý sinh viên trực tuyến, 

hoàn thành trước 24h00 ngày 15/11/2020 (Chủ nhật). Đồng thời cán bộ lớp lập danh sách 

theo mẫu 02/BHYT và thu bản photo thẻ BHYT còn hạn sử dụng của các thành viên trong 

lớp nộp về cho khoa/viện trước ngày 19/11/2020 (bao gồm bản giấy và bản mềm). (Sinh 

viên tra cứu giá trị sử dụng thẻ BHYT tại https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-

thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx). Nếu BHYT hết hạn SV phải tham gia BHYT bổ sung qua 

Nhà trường như mục: Đối với sinh viên đăng ký tham gia BHYT qua Nhà trường 

 3. Nộp tiền tham gia BHYT năm 2021 

Sau khi đã kê khai thông tin đầy đủ và chính xác, sinh viên phải nộp tiền tham gia 

BHYT qua tài khoản của Nhà trường mới hoàn thành thủ tục cấp BHYT (Nếu trong Tài khoản 

học phí của sinh viên ở Nhà trường vẫn còn số dư đủ mức nộp tiền tham gia BHYT thì không 

phải đóng thêm). Nộp tiền trước 16h00 ngày 19/11/2020 (Thứ 5). Mức nộp, thời hạn BHYT 

và hướng dẫn nội dung ghi thông tin cụ thể như sau: 

Khóa Số tháng Mức nộp (VNĐ) Thời hạn thẻ BHYT 

59 09 423.000đ 01/01/2021 đến 30/09/2021 

 60, 61, 62 12 564.000đ 01/01/2021 đến 31/12/2021 

+ Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế quốc dân 

+ STK: 999926666899  

+ Tại: Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt chi nhánh Hà Nội 

+ Nội dung: Mã SV -  Họ tên -  Khóa – Nộp tiền BHYT năm 2020 

Tham gia BHYT đầy đủ là yêu cầu bắt buộc đối với mọi công dân theo quy định của 

Luật Bảo hiểm Y tế. Để việc triển khai đạt kết quả tốt, đảm bảo thực hiện đầy đủ trách 

nhiệm quản lý của Nhà trường và các đơn vị về công tác BHYT sinh viên, đồng thời đảm 

bảo quyền lợi chính đáng cho sinh viên Nhà trường, kính đề nghị:  

- Lãnh đạo Khoa, Viện quản lý sinh viên yêu cầu sinh viên của đơn vị thực hiện 

đúng Quy định của luật BHYT và nội dung trong Thông báo này;  

- Phòng Tài chính Kế toán phối hợp, hỗ trợ giải đáp thắc mắc của sinh viên về việc 

chuyển tiền tham gia BHYT theo quy định; 

- Các đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, mọi vướng mắc (nếu có) về BHYT đề nghị liên 

hệ đ/c Nguyễn Hữu Độ (sđt: 0911861980); về kê khai thông tin sinh viên đề nghị liên hệ 

đ/c Lê Văn Dũng (sđt: 0904569292) để tổng hợp và hỗ trợ giải quyết. 

 Trân trọng ! 

Nơi nhận:  
- PGS.TS Bùi Đức Thọ (để b/c); 

- Như Kính gửi (để p/h t/h); 

- Lưu: P.CTCT&QLSV. 

 

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CTCT&QLSV 

 

 

 

 

TS. Bùi Trung Hải 
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