
HƯỚNG DẪN CẬP NHẬT THÔNG TIN BẢO HIỂM Y TẾ  

1/Truy cập website http://qldt.cs2.ftu.edu.vn  

- Đăng nhập website với Tên đăng nhập là số CCCD/CMND đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ 

- Mật khẩu là ngày tháng năm sinh (VD: ngày sinh 01/03/2004 => Mật khẩu là 010304 – 2 số ngày, 2 số tháng và 2 

số đuôi của năm)  

  

  

- Chọn menu Cập nhật Thông tin BHYT  

 

  

2/Người học cập nhật các thông tin liên quan Bảo hiểm y tế như sau:  

  

- Mã BHYT (Bắt buộc): Nhập số thẻ bảo hiểm y tế của người học (Ghi đủ ký tự chữ và 13 số. VD: HS4797912345678)   

- Mã bệnh viện (nơi đăng ký khám) (Bắt buộc): Chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh theo danh mục hiển thị (Vd:79-

031)   

- Mã hộ gia đình: Nhập mã hộ gia đình do Bảo hiểm cấp (nếu có)  

- Số sổ hộ khẩu: Nhập số sổ hộ khẩu được ghi trên sổ hộ khẩu  

  



- Thông tin gia đình: Người học bấm Thêm để thêm từng thành viên trong hộ khẩu gia đình o Số CCCD: Nhập số 

CCCD hoặc mã định dạnh của từng thành viên được ghi trong hộ khẩu o Họ và tên: Nhập họ và tên của từng thành viên 

được ghi trong hộ khẩu  

o  Ngày sinh: Nhập ngày sinh của từng thành viên được ghi trong hộ khẩu theo qui định dd/mm/yyyy  

o  Giới tính: Chọn giới tính của từng thành viên được ghi trong hộ khẩu  

o  Quan hệ gia đình: Nhập mối quan hệ của từng thành viên trong hộ khẩu đối với người học, chỉ rõ chủ hộ. Ví dụ: Ba 

(Chủ hộ)  

o  Số BHXH: Nhập số bảo hiểm xã hội của từng thành viên trong gia đình (nếu có)  

  

 Khi cập nhật xong, người học bấm Lưu để hệ thống ghi nhận các thông tin đã nhập  

  

 

  


