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THÔNG BÁO

THÔNG BÁO HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO SINH VIÊN CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN 

(Được đăng bởi: Trương Mai Hương Ngày đăng:(29-04-2014))

THÔNG BÁO HỖ TRỢ CHI PHÍ ĐIỀU TRỊ BỆNH CHO SINH VIÊN

Thừa lệnh Hiệu trưởng, Trung tâm Phục vụ trường học thông báo:

        1. Thực hiện chế độ hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho sinh viên hệ đại học, cao đẳng, trung cấp đang học tập
tại Trường, có thẻ bảo hiểm y tế còn hiệu lực, khi ốm đau bệnh tật phải điều trị tại bệnh viện dài ngày và thuộc đối
tượng sau: Đối với sinh viên thuộc diện con nhà nghèo, mồ côi cha mẹ có hoàn cảnh khó khăn ốm đau dài ngày
(từ 7 ngày trở lên).

        2. Nhà trường hỗ trợ 100% số tiền sinh viên phải đóng viện phí theo quy định của BHYT (bằng 20% tổng số
tiền cả đợt điều trị tại bệnh viện).

        3. Sinh viên đề nghị được hưởng hỗ trợ cần nộp các giấy tờ sau tại Y tế Trường: Giấy ra viện, Thẻ sinh viên,
Thẻ BHYT, Hóa đơn đóng tiền có dấu của bệnh viện và giấy xác nhận thuộc diện chính sách của địa phương

       4.  Y tế có trách nhiệm theo dõi, lập danh sách, xác nhận, báo cáo với Trung tâm phục vụ trường học và giám
hiệu. 

Thời gian thực hiện: bắt đầu từ ngày 01/5/2014
Trung tâm Phục vụ trường học, Phòng Công tác sinh viên và Phòng Kế hoạch Tài chính cùng phối hợp triển khai
thực hiện Thông báo này./.

Thông báo khác

 Thông báo tuyển Giảng viên đợt 2 năm 2014 (07-05-2014)

 Thông báo: Lễ khai giảng và Lễ tốt nghiệp đào tạo Sau Đại học Đợt I năm 2014 (06-05-2014)

 Thông báo v/v Góp ý hoàn thiện Bộ qui tắc ứng xử dành cho CBVC và người học (05-05-2014)

 Thông báo hỗ trợ chi phí điều trị bệnh cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (29-04-2014)

 Thông báo về việc nghỉ lễ 30/4 và 01/5 (23-04-2014)

 Thông báo: Tổ chức cuộc thi “Viết về mái Trường Đại học Nha Trang thân yêu” nhân kỷ niệm 55 năm Ngày truyền thống

Nhà trường (23-04-2014)

 Thông báo cắt điện ngày 23/4/2014 (22-04-2014)

 Về việc nộp thuế thu nhập cá nhân (21-04-2014)

 Thông báo chương trình giới thiệu học bổng Đức 2014 (10-04-2014)

 Thông báo cắt điện ngày 4/4 và 7/4 (03-04-2014)
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