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V/v bổ sung hướng dẫn triển khai giao dịch điện
tử đối với cá nhân

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 năm 2021

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Để tiếp tục triển khai 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 thực hiện đầy đủ các quy trình nghiệp vụ 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 BHXH các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:
1. Triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi chưa có
chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân theo hướng dẫn chi tiết tại Phụ
lục gửi kèm.
2. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá
nhân với một số điểm lưu ý sau:
- Giám đốc BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo phân
quyền và giao trách nhiệm cho các cán bộ của các phòng, bộ phận tham gia thực
hiện việc xác minh, phê duyệt đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân.
- Tiếp nhận và lưu trữ hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH
của cá nhân theo đúng hướng dẫn và quy định.
- Không thực hiện phê duyệt hồ sơ trên hệ thống khi không có đầy đủ thành
phần hồ sơ theo quy định.
- Không trả lại hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử của cá nhân thiếu ảnh chứng
minh nhân dân, chân dung và giấy khai sinh (đối với của cá nhân dưới 18 tuổi).
Cán bộ tiếp nhận bổ sung khi người dân đến cơ quan BHXH để hoàn tất thủ tục
đăng ký giao dịch điện tử.
- Không bắt buộc người dân in tờ khai khi đến cơ quan BHXH để hoàn tất
thủ tục đăng ký giao dịch điện tử. Trường hợp người dân đến xác minh và phê
duyệt mà không mang theo tờ khai, cán bộ tiếp nhận đề nghị người dân cung cấp
thông tin số hồ sơ hoặc mã số BHXH trong tin nhắn do cơ quan BHXH Việt Nam
gửi sau khi nộp hồ sơ đăng ký thành công. Thực hiện việc đối chiếu, xác minh
thông tin, in tờ khai và lấy chữ ký của cá nhân đăng ký, phê duyệt, kích hoạt tài
khoản và hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng VssID – BHXH số.

- Thực hiện tiếp nhận, xác minh, phê duyệt, hướng dẫn đối với người dân
đến để hoàn tất thủ tục đăng ký giao dịch điện tử nhưng trước đó đã lựa chọn cơ
quan Bảo hiểm xã hội khác lúc đăng ký trực tuyến (Người dân được quyền đến
bất kỳ cơ quan Bảo hiểm xã hội trong hệ thống ngành BHXH Việt Nam để hoàn
tất thủ tục đăng ký).
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./.
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