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THÔNG BÁO 

Về việc tổ chức thu hộ BHYT học sinh năm học 2021-2022 

 

Căn cứ Thông báo số 827/TB-BHXH ngày 17/08/2021 của BHXH thành phố 

Cần Thơ về việc mức đóng bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022; 

Căn cứ tình hình thực tế của Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng năm học 

2020-2021, giá trị thẻ BHYT của một số học sinh hết hạn vào ngày 30/9/2021. 

Nhằm đảm bảo giá trị sử dụng thẻ BHYT được liên tục, Trường THPT 

chuyên Lý Tự Trọng tổ chức thu hộ BHYT năm học 2021-2022, cụ thể như sau: 

1. Mức thu 

- Học sinh tham gia BHYT 12 tháng số tiền là 563.220 đồng.  

2. Hình thức thu 

Phụ huynh nộp tiền vào tài khoản trường THPT chuyên Lý Tự Trọng, cụ thể: 

- Tên tài khoản: Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng 

- Số tài khoản: 1016022283 

- Mở tại: Ngân hàng Vietcombank - chi nhánh Cần Thơ  

Phụ huynh có thể nộp tiền tại các phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank tại 

phòng giao dịch Nam Long hoặc nộp tiền qua ngân hàng điện tử: 

Cú pháp nộp tiền: “Tên học sinh - Lớp - Số thẻ BHYT hoặc số điện thoại ” 

Trường THPT chuyên Lý Tự Trọng thông báo đến quý phụ huynh học sinh./.  

Ghi chú:  

- Lớp trên “cú pháp nộp tiền” : Lớp của năm học 2021-2022; 

- Học sinh đã có thẻ BHYT thuộc các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, 

thân nhân của công an, sĩ quan, hạ sĩ quan, tham gia theo hộ gia đình …,  photo 

thẻ BHYT của HS đã được cấp, nộp tại văn phòng. Hạn cuối: 15/9/2021. 

 

Nơi nhận:  
- Giáo viên chủ nhiệm (thực hiện); 

- Phụ hunh học sinh (thực hiện); 

- Website; bảng thông tin trường(công khai); 

- Lưu VT. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG  

 

 

 

 

Huỳnh Bửu Tính 

  


		2021-08-24T11:17:49+0700
	Việt Nam
	Trường THPT Chuyên Lý Tự Trọng<c3chuyenlytutrong.cantho@moet.edu.vn> đã ký lên văn bản này!




