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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Số:           /BHXH-CNTT
V/v triển khai thực hiện đăng ký sử dụng 

phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân 

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

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2020

Kính gửi:  
- Các đơn vị trực thuộc, Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam;
- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
         

Thực hiện kế hoạch số 1584/KH-BHXH ngày 21/05/2020 của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam về triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 
của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Đồng thời, 
để đảm bảo việc cung cấp dịch vụ định danh, xác thực cho ứng dụng thông tin trên 
thiết bị di động, Cổng dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Cổng dịch 
vụ công Quốc gia được chính xác, phù hợp với quy trình đã được ban hành tại 
Quyết định số 838/QĐ-BHXH ngày 29/05/2017 của Tổng Giám đốc về việc Ban 
hành Quy trình giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, 
bảo hiểm thất nghiệp, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam yêu cầu triển khai một 
số nội dung như sau:

1. BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Hướng dẫn, tuyên truyền các đơn vị, đại lý thu vận động người tham gia 

trên địa bàn đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.
- Triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối 

với cá nhân cho toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng, hoàn thành 
trước ngày 10/9/2020.

2. Các đơn vị trực thuộc BHXH Việt Nam
- Triển khai thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử đối 

với cá nhân cho toàn thể công chức, viên chức và lao động hợp đồng, hoàn thành 
trước ngày 10/9/2020.

- Trung tâm Công nghệ Thông tin điều chỉnh, nâng cấp các phần mềm đáp 
ứng yêu cầu của công văn và phối hợp hỗ trợ BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương trong quá trình thực hiện. Theo dõi, tổng hợp và báo cáo lãnh đạo 
Ngành về tiến độ triển khai. 

- Trung tâm Truyền thông phối hợp với Trung tâm Công nghệ Thông tin 
điều chỉnh lại video đồ họa (motion graphic) về Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên 
Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam (dành cho cá nhân) phù hợp với hướng dẫn 
tại công văn này. 
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Tài liệu hướng dẫn quy trình thực hiện và hướng dẫn sử dụng tại Phụ lục 
kèm theo. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về BHXH 
Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin, điện thoại: 0243.7753944) để được 
hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Tổng Giám đốc; 
- Lưu: VT, CNTT.  

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn
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