HƯỚNG DẪN ĐÓNG TIỀN BẢO HIỂM Y TẾ
NĂM HỌC 2021-2022

1) Đăng nhập vào trang https://sv.ntu.edu.vn bằng tài khoản mã sinh viên. Chọn
ô Đóng BHYT.

2) Website hiện ra thông tin về số tiền sinh viên sẽ đóng BHYT cho năm học
2021-2022. Sinh viên kiểm tra lại tính chính xác trước khi đóng tiền. Sau đó
chọn nút “Viettel Pay” để chuyển qua cổng thanh toán Viettel Pay.

3) Thanh toán tiền BHYT tại cổng Viettel Pay.
Lưu ý:
- Sinh viên đóng tiền dùng Ví điện tử Viettel Pay hoặc dùng thẻ ATM
nội địa (hầu hết các ngân hàng đều được được Viettel Pay hỗ trợ:
Vietinbank, Vietcombank, Agribank,….)
- Thẻ nội địa phải mở chức năng thanh toán trực tuyến (Internet
Banking). Nếu lo ngại về bảo mật, sinh viên có thể tạm mở chức năng

này, thanh toán xong thì có thể khóa lại. Ví dụ mở chức năng Internet
Banking của thẻ ngân hàng Vietinbank trong app iPay như hình dưới.

Sau khi chuyển qua cổng thanh toán Viettel Pay:
Bước 1: Chọn phương thức thanh toán dùng Ví Viettel Pay hay dùng thẻ ATM
nội địa. Nếu dùng thẻ ATM nội địa thì nhập số thẻ (không nhập số tài khoản ngân
hàng); tên chủ thẻ; tháng, năm thẻ có hiệu lực. Sau đó chọn nút Thanh toán.

Bước 2: Viettel Pay sẽ chuyển thanh toán về trang thanh toán của ngân hàng, sinh
viên nhập mã xác thực, sau đó nhập mã OTP được gửi về điện thoại (chú ý không
cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai khác). Bên dưới là ví dụ dùng thẻ Vietinbank.

Bước 3: Sau khi thanh toán xong quay trở lại về trang https://sv.ntu.edu.vn sẽ
ghi nhận sinh viên đã đóng tiền BHYT.

Các mức đóng Bảo hiểm y tế năm 2021
Mức
đóng
(đồng)

Giá trị sử dụng của thẻ BHYT

- Khóa 62 và Khóa 61 (Đại học)

563.220

12 tháng
Từ 01/01/2022 đến
31/12/2022

- Khóa 60 (Đại học) và Khóa 61 (Cao đẳng)

422.415

9 tháng
Từ 01/01/2022 đến 30/9/2022

469.350

10 tháng
Từ 01/12/2021 đến 30/9/2022
(Để thẻ BHYT được liên tục)

Đối tượng

- Sinh viên thuộc khóa học đã tốt nghiệp
nhưng đang trong thời gian được phép
kéo dài để hoàn thành chương trình đào
tạo.

