BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1750/BHXH-QLT

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2019

V/v sử dụng chữ ký số trong giao dịch hồ sơ điện tử

Kính gửi: - Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
- Công an Thành phố Hồ Chí Minh;
- Các đơn vị Công an trực thuộc Bộ Công an;
- Các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.
Căn cứ Nghị định 166/2016/NĐ-CP ngày 24/12/2016 của Chính phủ quy định về giao
dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất
nghiệp (BHTN); Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/5/2017 của Tổng Giám đốc BHXH Việt
Nam về ban hành Quy trình giao dịch điện tử BHXH, BHYT, BHTN; Nhằm cải cách thủ tục
hành chính về thu nộp, tiết kiệm được thời gian đi lại cho đơn vị và cấp phát thẻ BHYT kịp thời
cho người tham gia đồng thời tra cứu mã số BHXH theo hướng dẫn tại Quyết định số 346/QĐBHXH nhanh chóng, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Sở Lao động Thương binh và Xã
Hội, các cơ sở giáo dục quốc dân trên địa TP.Hồ Chí Minh đang tham gia BHYT cho đối tượng
học sinh, sinh viên (HSSV), Công an TP.Hồ Chí Minh và các đơn vị Công an trực thuộc Bộ
Công an (gọi chung là đơn vị) thực hiện một số nội dung sau:
1.
Khi có phát sinh tăng, giảm đối tượng tham gia BHYT, đơn vị thực hiện lập hồ sơ
giao dịch điện tử nộp qua Cổng Thông tin điện tử của BHXH Việt Nam bằng phần mềm
KBHXH do BHXH Việt Nam cung cấp hoặc sử dụng phần mềm kê khai của 7 nhà I-Van:
VNPT, TS24, Thái Sơn, Efy, Viettel, Bkav, CMC.
Hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng kê khai hồ sơ giao dịch điện tử trên phần mềm
KBHXH được đăng tại Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam https://gddt.baohiemxahoi.
gov.vn. Trường hợp sử dụng phần mềm của các nhà IVan thì đơn vị liên hệ với các nhà cung cấp
dịch vụ nêu trên để được hướng dẫn kê khai giao dịch điện tử.
2.
Đơn vị dùng chữ ký số hiện đang ký các loại hồ sơ khác nộp cho cơ quan BHXH
để ký hồ sơ giao dịch điện tử với các đối tượng đang quản lý.
3.

Kể từ ngày 01/9/2019 cơ quan BHXH chỉ tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử.

Đề nghị các đơn vị thực hiện theo đúng hướng dẫn trên đây, trong quá trình thực hiện nếu
có vướng mắc liên hệ BHXH Thành phố (phòng Quản lý thu) và BHXH quận, huyện để được
giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các PGĐ;
- Các Phòng nghiệp vụ;
- BHXH quận, huyện;
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, QLT.
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