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Đà Nẵng, ngày  25  tháng 09  năm 2017 

THÔNG BÁO 

Theo yêu cầu của cơ quan bảo hiểm y tế về việc cung cấp thông tin của người được 

cấp thẻ BHYT, Nhà trường thông báo từ ngày 25/09 đến hết ngày 28/09/2017 sinh viên 

phải cập nhật vào “Hệ thống thông tin sinh viên” 06 mục thông tin: “Nơi đăng ký hộ khẩu”, 

“Số sổ hộ khẩu”, “Họ tên chủ hộ”, “Ngày sinh của chủ hộ”, “Số điện thoại của chủ hộ”, 

“Mối quan hệ với chủ hộ”. Diễn giải các mục tin như sau: 

TT Mục tin Diễn giải Định dạng nhập dữ liệu, ví dụ minh họa 

1 
Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

Là địa phương 

cấp sổ hộ khẩu 

mà sinh viên có 

tên trong sổ. 

Phường PP, quận QQ, thành phố TP, tỉnh TT; 

Hoặc: xã XX, huyện HH, tỉnh TT 

Ví dụ: phường Hải châu 1, quận Hải châu, 

thành phố Đà Nẵng 

2 Số sổ hộ khẩu 
Số ký hiệu ghi 

trên sổ hộ khẩu 

Nhập đúng ký hiệu số sổ mà cơ quan cấp sổ 

ghi 

Ví dụ: 13566 

3 Họ tên chủ hộ 

Họ và tên chủ hộ 

gia đình mà sinh 

viên có tên trong 

sổ 

Nhập đầy đủ tên chủ hộ như ghi trong sổ hộ 

khẩu 

Ví dụ: Trần Văn Minh 

4 
Ngày sinh 

của chủ hộ 

Ngày sinh của 

chủ hộ 

Nhập theo định dạng DD/MM/YYYY 

Ví dụ: 12/08/1965 

5 
Số điện thoại 

của chủ hộ 

Số điện thoại cố 

định hoặc di động 

của chủ hộ 

Nhập đầy đủ mã vùng và số điện thoại, nếu là 

số cố định 

Ví dụ: 0236 3733591 

6 
Mối quan hệ 

với chủ hộ 

Mối quan hệ của 

sinh viên với chủ 

hộ gia đình 

Chọn một trong số sau đây: Con, Cháu, 

Chồng, Vợ, Em, Anh, Chị 

Ví dụ: Con 

Nhà trường yêu cầu sinh viên nghiêm túc thực hiện đúng kế hoạch, vì quyền lợi của 

chính mình và sinh viên toàn trường. Sinh viên nào chưa có đủ thông tin thì chưa được cơ 

quan bảo hiểm cấp thẻ BHYT và quyền lợi của mình sẽ bị ảnh hưởng, nếu xảy ra ốm đau 

trong thời gian chưa được cấp thẻ.  

Nhà trường kính đề nghị các khoa, chương trình truyền đạt thông báo này đến sinh 

viên các lớp để thực hiện đúng kế hoạch. 

 

 

Nơi nhận: 

- Sinh viên (thông báo tại website); 

- Các khoa, chương trình, phòng CTSV, 
TC-HC (để phối hợp); 

- Ban giám hiệu (để báo cáo); 

- Lưu phòng ĐT. 
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