
Những trường hợp như: Sinh viên đã 
hoàn thành khóa thực tập, tạm dừng 
thực tập, vừa học vừa làm, không có 
cách nào thực tập hoặc đơn vị thực 
tập đang tiếp tục đóng bảo hiểm. 

Các giấy tờ cần thiết: 

"Hóa đơn chuyển tiền BHYT " hoặc 
" Chứng minh đã đóng Bảo hiểm y 

tế ". 

Sau đó nhóm Quốc tế sẻ xử lý 
theo quy định của trường 

Quy trình khôi phục tái BHYT của 
sinh viên. 

Không thông qua  Chuẩn bị lại các loại 

tài liệu mới để nộp 

đơn. 

Thông qua  

Nhà trường sẽ thay mặt 
sinh viên nộp hộ phí bảo 

hiểm theo quy định. 

Chú thích 3: Học sinh sẻ được phục 
hồi đăng ký BHYT thông qua nhóm 

Quốc tế. 

Chú thích 2: Học sinh cần điền 
vào biểu mẫu của nhóm Quốc tế 

cung cấp. 
[Đơn xin khôi phục hiểm bảo 

Tự cá nhân sinh viên đến nhóm Quốc 
Tế để xử lý phục hồi bảo hiểm trong 

vòng một tuần kể từ khi BHYT bị gián 

đoạn. 

Chú thích 1: Sinh viên cần nộp 

đơn ngay  "Phiếu chuyển tiền 
BHYT " hoặc "Giấy chứng nhận 

bảo hiểm y tế". 

Học Viện Quản Lý Sức Khỏe Kinh Quốc. 
Quy trình khôi  

phục Bảo hiểm y tế cho sinh viên nước ngoài. 
a 

 

Chú giải:  

1. Chứng minh làm BHYT được chia thành " Đơn chuyển tiền tiền bảo hiểm y tế" và " Giấy chứng nhận làm 

thủ tục BHYT ", phương thức áp dụng được giải thích như sau: 
     (1) Đơn chuyển tiền bảo hiểm y tế: Khi hoàn thành thực tập hoặc thôi việc bán thời gian, bạn có thể nộp 

đơn cho cơ sở thực tập ban đầu (trường học) hoặc nhà nhà máy nếu có thể. 
(2) Giấy chứng nhận làm thủ tục BHYT cần: Mang theo “giấy phép cư trú” để xin giấy bảo 
lãnh tại chi nhánh dịch vụ của Cơ quan Bảo hiểm Y tế Quốc gia.  Địa chỉ phục vụ của sở khôi 



phục BHYT tại KeeLong : 基隆市中正區義一路95號；Điện Thoại: 02-21912006 

 
2. Bảng xin cấp BHYT Trung -Việt dành cho sinh viên nước ngoài, xin tham khảo tiệp đính kèm. 

3.Thẻ bảo hiểm sẽ được sử dụng ngay sau ngày thứ hai hoàn tất phụ hồi (ví dụ: Ngày 1 tháng 6 được phục 
hồi thì ngày 2 tháng 6 sẻ có hiệu lực sử dụng). 

 


