
Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) thông báo địa chỉ của các phần 
mềm nghiệp vụ Ngành hiện đang triển khai trên môi trường mạng Internet và mạng 
WAN như sau:

- Địa chỉ truy cập trên môi trường mạng Internet có tên miền là: 
xxxx.baohiemxahoi.gov.vn; trên môi trường mạng WAN có tên miền là: 
xxxx.bhxh.gov.vn (trong đó xxxx là tên của phần mềm).

- Ví dụ: đối với phần mềm Tiếp nhận và quản lý hồ sơ, địa chỉ truy cập qua 
mạng Internet là: https://tnhs.baohiemxahoi.gov.vn; địa chỉ truy cập qua mạng WAN 
là: https://tnhs.bhxh.gov.vn.

Trung tâm thông báo và đề nghị các đơn vị chủ động thực hiện theo quy định 
của BHXH Việt Nam. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc đề nghị liên hệ 
với Phòng Quản lý và phát triển phần mềm - Trung tâm Công nghệ thông tin (Điện 
thoại: 0243.7753944) để phối hợp giải quyết.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Giám đốc (để b/c);
- Phòng HTA;
- Lưu: VT, PM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Đăng Khoa

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

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

                  Số:       /CNTT-PM
V/v địa chỉ truy cập Internet, WAN của các 

phần mềm nghiệp vụ

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2019
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