
 

THÔNG BÁO 

Về việc triển khai thực hiện Bảo hiểm tai nạn đối với học sinh, sinh viên  

năm học 2022-2023 

 

Căn cứ Kế hoạch hoạt động năm học 2022 – 2023 của Trường Cao đẳng Cộng 

đồng Hậu Giang. 

Để triển khai công tác thu Bảo hiểm tai nạn (BHTN) học sinh, sinh viên 

(HSSV) năm học 2022-2023 đạt mục đích nhằm đảm bảo quyền lợi cho học sinh sinh 

viên khi tham gia học tập tại Nhà trường. Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang 

xin thông báo đến lãnh đạo các Khoa, Cố vấn học tâp (CVHT)/ Giáo viên chủ nhiệm 

(GVCN), Ban cán sự và HSSV các lớp hệ chính qui về việc thực hiện tham gia 

BHTN, cụ thể như sau: 

1. Đối tượng tham gia BHTN:  

- Tất cả HSSV đang tham gia học tập tại Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu 

Giang. 

- Đối với HSSV thuộc hộ nghèo (Photo sổ hộ nghèo kèm theo). 

2. Mức phí đóng BHTN: 

- Mức phí bảo hiểm: 

+ Mức phí: 100.000 đồng/hssv/12 tháng 

+ HSSV thuộc hộ nghèo: Mức phí 50.000 đồng/hssv/12 tháng (quyền lợi giống 

như mức phí 100.000 đồng) 

3. Hình thức thu và địa điểm nhận thẻ BHTN:  

- Hình thức thu: chuyển khoản qua tài khoản của trường Cao đẳng Cộng đồng 

Hậu Giang, số Tài khoản 8586, Ngân hàng Á Châu Chi nhánh Hậu Giang. (Lưu ý: 

HSSV nộp tiền BHTN phải ghi rõ Họ và tên, ngày tháng năm sinh, lớp, khoá). 

- Địa điểm nhận thẻ BHTN: HSSV nhận thẻ BHTN tại Phòng Công tác 

Chính trị và Dịch vụ Sinh viên gặp Thầy Đào Kim Lộc, Số ĐT: 0919.345.126.  

4. Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/11/2022 (Thứ tư). 

Đề nghị lãnh đạo các Khoa, CVHT/GVCN và Ban cán sự các lớp triển khai 

vận động HSSV tham gia BHTN theo quy định. Chân thành cảm ơn ./.  
 

Nơi nhận: 
- Lãnh đạo các Khoa;  

- CVHT/GVCN và BCS các lớp; 

- Lưu VT./. 
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Lý Thanh Tùng 
 

UBND TỈNH HẬU GIANG 

TRƯỜNG CĐCĐ HẬU GIANG 
 

Số: 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hậu Giang, ngày      tháng     năm  
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