
SỞ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO TP. HCM 

TRƯỜNG THPT THANH ĐA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 

Số: 179/TB-THPTTĐ                                      

THÔNG BÁO 

VỀ PHÍ BẢO HIỂM TAI NẠN VÀ BẢO HIỂM Y TẾ HỌC SINH 

NĂM HỌC: 2021 – 2022 

 

1 Bảo hiểm tai nạn:  Mức đóng: (Như năm trước) :  45.000 đ/học sinh/năm học 

a Học sinh được miễn, giảm phí: 

 
- Học sinh được miễn phí:  Con thương binh, liệt sĩ, mồ côi cha mẹ hoặc con của CB - 

GV - NV học tại trường. 

 
- Học sinh được giảm 50% phí:  Học sinh thuộc diện hộ nghèo 

 

- Học sinh được miễn, giảm phí thông báo cho cô Vinh y tế để lên danh sách đăng ký với 

Bảo hiểm.( Chụp h nh các loại gi y chứng nh n tương ứng gởi cho cô Vinh hoặc cô M  

Loan) 

 - Tổng mức miễn và giảm phí tối đa 5% số lượng học sinh tham gia. 

b Quyền lợi hỗ trợ điều tr  Covid  p   ng t  năm học 2021-2022 

 
- Tặng trợ c p nằm viện:  500.000 đồng/đợt điều trị dương tính với Covid. 

 - Không hỗ trợ cho người bị cách ly do nghi nhiễm Covid. 

2 Bảo hiểm y tế:  (Hướng dẫn liên tịch số 3029/HDLS/BHXH-GDĐT ngày 12/08/2021)   

* Mức đóng: (Như năm trước) 

 - Học sinh K10, 11 (12 tháng)  564.000 đồng 

 - Học sinh K12 (9 tháng) 423.000 đồng 

* Lưu ý: 

 

-  Bảo hiểm tai nạn:  Hiệu lực của năm cũ sẽ hết hạn vào ngày 30/09/2021. Phụ huynh 

có thể nộp phí cho năm mới t  ngày 22/09/2021. Hiệu lực của năm mới có giá trị sau 2 

ngày làm việc (tính từ ngày nộp phí). 

 

-  Bảo hiểm y tế:  Hiệu lực thẻ BHYT sẽ hết hạn vào ngày 31/12/2021. Để đảm bảo 

quyền lợi thẻ BHYT được liên tục, phụ huynh nộp phí trước ngày 30/11/2021. 

- Học sinh c  tham gia Bảo hiểm y tế( BHYT), ph  huynh-học sinhh cài đ t VssID 

để s    ng thay cho Th  BH T gi y. 

* Hình thức nộp: 

 -  App của các ngân hàng:  BIDV, Sacombank, MBBank, TPBank. 

 -  Các ứng dụng:  Viettel Pay, Zalo Pay, Momo,… 

 
-  Các điểm giao dịch:  Viettel, VinMart, Family Mart, Ministop, Circle K, B's Mart, 

FPT, Pharmacity. 

*  Liên hệ  -  SSC: Zalo OA:  Thanh toán học phí SSC 

                 -  Thủ qu : Cô M  Loan:  0918 639 637 

                 -  Y tế: Cô Vinh:  0765 772 959 

  

 
 

Ngày 17 tháng 09 năm 2021 

HIỆU TRƯỞNG  

(Đã ký) 

 

   Lê Hữu Hân  



 
   

 


