BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1383 /BHXH-TTPTĐT
V/v triển khai, hướng dẫn thực hiện
các DVC của ngành BHXH trên
Cổng DVC quốc gia

Đồng Nai, ngày 09 tháng 11 năm 2020

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Thực hiện Chỉ thị 22/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt
tại Việt Nam; Công văn số 3187/BHXH-CNTT ngày 08/10/2020 của Bảo hiểm xã
hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện dịch vụ công (DVC) của Ngành trên
Cổng DVC Quốc gia.
Nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, tiết kiệm thời gian và chi
phí cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời tạo thuận lợi cho doanh
nghiệp trong việc báo cáo tình hình sử dụng lao động. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng
Nai hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp dịch vụ thanh toán trực tuyến
“Đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất
nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ - BNN);
“Thủ tục liên thông đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN và
báo cáo tình hình thay đổi lao động” trên Cổng Dịch vụ công quốc gia như sau:
- Đối với dịch vụ “Đóng BHXH bắt buộc, BHYT, BHTN, BHTNLĐ BNN”, đơn vị thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục 1.
- Đối với “Thủ tục liên thông đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc,
BHYT, BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động”, đơn vị thực hiện theo
hướng dẫn tại Phụ lục 2.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai triển khai, hướng dẫn để các cơ quan, đơn
vị, doanh nghiệp biết và thực hiện./.
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