PHÍ BẢO HIỂM Y TẾ (BHYT) DÀNH CHO
HỌC SINH NĂM HỌC 2021-2022
HEALTH INSURANCE FEE SCHEDULE FOR SCHOOL YEAR 2021-2022

Phí
Fee

Thời hạn
đăng ký
Deadline

720.000

16/08/2021

Học sinh Lớp 1 – Lớp 11 đã đăng ký tham gia BHYT 2020-2021
Grades 1-11 students who have registered for Health Insurance 9 tháng/9 months
540.000
(01/01/2022 - 30/09/2022)
during the 2020-2021 School Year

01/11/2021

Học sinh Lớp 12 chưa đăng ký tham gia BHYT 2020-2021
Grade 12 students who have not registered for Health Insurance 9 tháng/9 months
(01/10/2021 - 30/6/2022)
during the 2020-2021 School Year

540.000

16/08/2021

Học sinh Lớp 12 đã đăng ký tham gia BHYT 2020-2021
Grade 12 students who have registered for Health Insurance 6 tháng/6 months
(01/01/2022 - 30/6/2022)
during the 2020-2021 School Year

360.000

01/11/2021

Đối tượng
Groups of students

Thời gian
Duration

Học sinh Lớp 1 – Lớp 11 chưa đăng ký tham gia BHYT 2020-2021
Grades 1-11 students who have not registered for Health Insurance 12 tháng/12 months
(01/10/2021 - 30/09/2022)
during the 2020-2021 School Year

Bảo hiểm y tế là bắt buộc theo đúng quy định đối với toàn bộ học sinh đang theo học tại UTS. Phụ
huynh học sinh cần bổ sung đầy đủ phí bảo hiểm và thông tin theo quy định thông qua Tờ khai Bảo
hiểm y tế, đồng thời đính kèm bản photo bảo hiểm theo đúng thời hạn nêu trên.
The Health Insurance is compulsory for all students studying at UTS. Parents are required to pay full
fee and submit full information within the Health Insurance Declaration and a copy of insurance
coverage to the school office by above deadline.
Phí bảo hiểm là mức phí tạm tính. Nhà trường sẽ điều chỉnh khi có thông báo thay đổi của cơ quan
bảo hiểm cho năm học 2021-2022.
The insurance amount is provisional, the school office will make adjustment when there is an
official document for school year 2021-2022 from the insurance organization.
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