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THÔNG BÁO 
V/v thu lệ phí khám sức khỏe đầu khóa, làm thẻ sinh viên và phí BHYT, BHTT  

năm học 2020 - 2021 đối với sinh viên đại học hệ chính quy khóa 14  
 

 

Căn cứ Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết và hƣớng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế; 

Căn cứ Công văn số 2256/QĐ-BHYT-QLT ngày 24/7/2020 của Bảo hiểm xã hội 

Thành phố Hà Nội về việc thực hiện BHYT học sinh, sinh viên năm học 2020 - 2021; 

Công văn số 1680/BHXH-QLT ngày 31/7/2020 của bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định về 

việc hƣớng dẫn bổ sung thực hiện BHYT HSSV năm học 2020-2021; 

Căn cứ vào tình hình thực tế công tác tuyển sinh năm học 2020-2021 và kết quả 

thực hiện phong trào tham gia BHYT, BHTT của sinh viên Nhà trƣờng các năm học 

trƣớc; 

Để đảm bảo quyền lợi cũng nhƣ động viên sinh viên chấp hành nhiệm vụ của 

ngƣời học, Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp thông báo thu lệ phí khám 

sức khỏe đầu khóa, làm thẻ sinh viên và tiền tham gia BHYT, BHTT đối với sinh viên 

đại học hệ chính quy khóa 14 nhập học năm học 2020 - 2021 nhƣ sau: 

1. Nội dung các khoản thu:  

a) Phí khám sức khỏe đầu khóa: 50.000 đồng/sinh viên 

b) Phí làm thẻ sinh viên: 50.000 đồng/sinh viên 

c) Bảo hiểm y tế (bắt buộc theo quy định): 658.000 đồng/sinh viên (mua 14 tháng 

có giá trị từ tháng 11/2020 đến hết tháng 12/2021) 

d) Bảo hiểm thân thể (hình thức động viên tham gia) mức phí 230.000 đồng (mua 

cả khóa học 04 năm). 

Tổng cộng: 988.000 đồng (Chín trăm tám mươi tám ngàn đồng chẵn) 

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 26/10/2020 đến hết ngày 05/11/2020. 

3. Phương thức thực hiện: 

a) Đối với sinh viên nhập học tại cơ sở Hà Nội:  

Sinh viên (hoặc ngƣời thân trong gia đình) trực tiếp đến các điểm giao dịch của 

Ngân hàng Agribank nộp qua hệ thống Billpayment và ghi đầy đủ các thông tin sau: 

- Họ tên ngƣời nhận (đơn vị hƣởng): Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp 

- Số tài khoản: 1420201007037 mở tại Ngân hàng Agribank, chi nhánh Đông Hà 

Nội. 



- Phần nội dung ghi:  Họ tên, mã số sinh viên, ngày sinh, lớp, số tiền phải nộp…. 

* Lưu ý: 

- Phần nội dung ghi phải điền chính xác thông tin của sinh viên, không ghi thông 

tin của người nộp thay; 

- Sinh viên nộp tiền qua hệ thống Billpayment sẽ trừ trực tiền trong tài khoản cá 

nhân và tránh được những sai sót không cần thiết. 

b) Đối với sinh viên nhập học tại cơ sở Nam Định:  

Sinh viên (hoặc ngƣời thân trong gia đình) nộp theo hình thức chuyển khoản vào 

tài khoản của Nhà trƣờng mở tại Ngân hàng Vietinbank, khi nộp tiền cần ghi đầy đủ các 

thông tin sinh viên nhƣ sau: 

- Họ tên ngƣời nhận (đơn vị hƣởng): Trƣờng Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công 

nghiệp 

- Số tài khoản: 114000059805 mở tại Ngân hàng Vietinbank (Ngân hàng Thƣơng 

mại Cổ phần Công thƣơng Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Nam Định). 

- Phần nội dung ghi:  Họ tên, mã số sinh viên, ngày sinh, lớp, số tiền phải nộp... 

* Lưu ý: 

- Phần nội dung ghi phải điền chính xác thông tin của sinh viên, không ghi thông 

tin của người nộp thay. 

4. Phân công nhiệm vụ các đơn vị phối hợp thực hiện: 

- Phòng Công tác sinh viên: Là đơn vị đầu mối xây dựng thông báo và phối hợp 

với các đơn vị trong toàn trƣờng triển khai thực hiện; có trách nhiệm đôn đốc và tổng 

hợp kết quả báo cáo về Ban Giám hiệu Nhà trƣờng. 

- Phòng Tài chính kế toán: Có nhiệm vụ phối hợp với Phòng Công tác sinh viên để 

hƣớng dẫn các thủ tục thu nộp và theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện. 

- Các Khoa chuyên môn có sinh viên thuộc ngành đào tạo: Có nhiệm vụ phối hợp 

với Phòng Công tác sinh viên, đơn vị có liên quan chỉ đạo và giám sát cố vấn học tập 

triển khai thông báo trong buổi sinh hoạt đầu khóa học. 

- Cố vấn học tập có trách nhiệm thông báo tới sinh viên trong buổi họp lớp đầu 

khóa học và đôn đốc sinh viên nộp các khoản thu trên đúng thời gian qui định. 

Ban Giám hiệu Nhà trƣờng đề nghị các Phòng chức năng, Khoa chuyên môn, cố 

vấn học tập các lớp căn cứ chức năng, nhiệm vụ đƣợc giao có trách nhiệm phối hợp 

triển khai. Sinh viên khóa mới thuộc đối tƣợng thông báo nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Các lớp sinh viên K14, 

- Website trường, 

- Lưu VT, CTSV, TCKT 
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