BẢO HIỂM XÃ TỈNH ĐỒNG THÁP
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN THANH BÌNH
------***------

THƯ NGỎ
(Về việc tham gia bảo hiểm y tế học sinh năm học 2021-2022)
Kính gửi: - Quý Phụ huynh học sinh
- Các em học sinh thân mến
Bảo hiểm y tế học sinh (BHYT HS) là chính sách của Đảng và Nhà
nước để chăm sóc sức khỏe học sinh; giảm chi phí khám, chữa bệnh và không
vì mục đích kinh doanh, không lợi nhuận.
Nhằm tạo thuận lợi cho Quý phụ huynh tham gia BHYT HS và thực
hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Huyện, Bảo hiểm
xã hội huyện Thanh Bình hướng dẫn Quý phụ huynh học sinh nộp tiền
BHYT HS theo các cách sau:
Cách 1: Đóng tiền Bảo hiểm y tế trực tiếp cho Nhà trường
Đóng trực tiếp: Phụ huynh
học sinh đóng trực tiếp cho
nhà trường bằng hình thức tiền
mặt, thực hiện như các năm
học trước đây.

Chuyển khoản cho nhà
trường tại ngân hàng: Phụ
huynh học sinh đến ngân
hàng nộp tiền BHYT vào tài
khoản của nhà trường.

Chuyển khoản cho nhà trường
bằng ứng dụng: Phụ huynh học
sinh sử dụng ứng dụng ngân
hàng hoặc tiện ích thông minh
chuyển đóng BHYT vào tài
khoản của nhà trường

Cách 2: Đóng tiền BHYT trực tiếp vào tài khoản của BHXH huyện Thanh Bình
(Phụ huynh học sinh sử dụng các ứng dụng chuyển tiền trực tiếp vào tài khoản BHXH)

Tên tài khoản
Bảo hiểm xã hội
huyện Thanh Bình

Số tài khoản

Tên Ngân hàng
Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông
6507202922075 thôn – Chi nhánh huyện Thanh Bình, tỉnh
Đồng Tháp
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt
69110009847061
Nam – Chi nhánh Đồng Tháp

Lưu ý: Ghi đầy đủ nội dung chuyển tiền vào tài khoản BHXH huyện Thanh Bình
(theo hướng dẫn phía dưới)

Hướng dẫn cú pháp chuyển khoản đến tài khoản BHXH huyện Thanh Bình
***Ghi đầy đủ nội dung khi chuyển tiền vào tài khoản của Bảo hiểm xã hội huyện Thanh
Bình theo cú pháp sau:
1. Trường hợp học sinh đã có mã số BHXH (mã số BHXH là dãy 10 số cuối trên thẻ BHYT
hoặc tra cứu mã số BHXH tại Website https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-hogia-dinh.aspx): cú pháp chuyển tiền như sau: “Tham gia BHYT học sinh cho MasoBHXH/
Tên trường/Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu/Số tháng tham gia/số điện thoại người
chuyển tiền”
Ví dụ: Em Nguyễn Văn A mã số 87xxxxxxx sinh ngày 4/3/2015 là học sinh trường Tiểu học A,
tham gia BHYT 15 tháng tại Trung tâm y tế huyện Thanh Bình. Phụ huynh thực hiện chuyển khoản
với nội dung như sau: “Tham gia BHYT hoc sinh cho 87xxxxxxxx Truong Tieu hoc A Trung tam
y te huyen Thanh Binh so thang 15 09xxxxxxxx”
2. Trường hợp học sinh không có mã số BHXH, cú pháp chuyển tiền như sau: “Tham gia BHYT
hoc sinh cho “Họ và tên học sinh”/Ngày tháng năm sinh/Tên trường/Nơi đăng ký khám chữa
bệnh ban đầu/“Họ và tên mẹ”/Số tháng tham gia/Số điện thoại người chuyển tiền”
Ví dụ: Em Nguyễn Văn A sinh ngày 20/03/2015 học sinh lớp 1/1 Trường tiểu học B tham gia
BHYT, đăng ký khám chữa bệnh ban đầu Trung tâm y tế huyện Thanh Bình tham gia 15 tháng.
Phụ huynh thực hiện chuyển khoản với nội dung như sau: “Tham gia BHYT hoc sinh cho Nguyen
Van A sinh ngay 20032015 Truong Tieu hoc B Trung tam y te huyen Thanh Binh ho ten me Tran
Thi D so thang 15 09xxxxxxxx”
Lưu ý:
 Trường hợp học sinh đầu cấp (lớp 6, lớp 10): thực hiện như hướng dẫn trên, nhưng không ghi
thông tin “Họ và tên mẹ”
 Trường hợp học sinh các khối lớp còn lại: thực hiện như hướng dẫn trên, tuy nhiên cần lưu ý:
 Nếu học sinh không thay đổi trường học trong năm học mới thì nội dung chuyển tiền không
ghi thông tin “Họ và tên mẹ” và “Tên trường”.
 Nếu học sinh có thay đổi trường học trong năm học mới thì nội dung chuyển tiền giữ nguyên
thông tin “Tên trường” không ghi thông tin “Họ và tên mẹ”.
Học sinh tham gia BHYT được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học, rất mong các
bậc cha mẹ học sinh dành một phần kinh phí tham gia BHYT HS, góp phần cùng với Nhà nước
bảo vệ sức khỏe học sinh và đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.
Chúc Quý phụ huynh sức khỏe, chúc các em học sinh một năm học đạt kết quả tốt!
Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Bảo hiểm xã hội huyện Thanh Bình
Trương Thị Y, khóm Tân Đông B, TT Thanh Bình, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp
(số điện thoại: 0277.3853091 hoặc 0939151087 gặp ông Trọng Nghĩa)

