
         BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
     Số:             /BHXH-QLT Nghệ An, ngày         tháng        năm 2020

        V/v thực hiện giao dịch điện tử 
         trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị sử dụng lao động 

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Nghệ An đã tổ chức tuyên 
truyền, vận động, hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị sử dụng lao động triển khai giao 
dịch điện tử trong lĩnh vực thu và giải quyết các chế độ BHXH, bảo hiểm y tế 
(BHYT); đến thời điểm hiện nay, số đơn vị sử dụng lao động (sau đây gọi chung 
là đơn vị) thực hiện giao dịch điện tử chiếm tỷ lệ lớn trên tổng số đơn vị tham gia 
BHXH, BHYT. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị chưa phối hợp để triển khai 
đăng ký, sử dụng giao dịch điện tử hoặc đã đăng ký giao dịch điện tử nhưng vẫn 
giao dịch hồ sơ giấy với cơ quan BHXH. 

Để đẩy mạnh thực hiện giao dịch điện tử theo quy định tại 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 và hoàn thành chỉ tiêu 100% đơn vị thực hiện giao dịch 
điện tử theo chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An, BHXH tỉnh Nghệ An 
trân trọng kính đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Đối với các đơn vị đã thực hiện kê khai hồ sơ BHXH trên Cổng giao dịch 
điện tử của BHXH Việt Nam nhưng chưa có chữ ký số (giao dịch qua mạng): Đề 
nghị đơn vị liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ IVAN (VNPT, Viettel, FPT, 
BKAV…), trang bị chữ ký số để thực hiện giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan 
BHXH theo đúng quy định.

2. Đối với đơn vị chưa đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH: Đề 
nghị đơn vị truy cập vào địa chỉ https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn để đăng ký, 
thực hiện giao dịch điện tử BHXH lần đầu và kê khai hồ sơ BHXH với cơ quan 
BHXH (Trang Giao dịch điện tử miễn phí của ngành BHXH) hoặc thông qua các 
nhà cung cấp dịch vụ IVAN để đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan 
BHXH (Đơn vị phải trả phí dịch vụ). 

(Hướng dẫn chi tiết gửi kèm Công văn này)
3. Từ ngày 01/10/2020 trở đi, cơ quan BHXH sẽ không tiếp nhận hồ sơ thu 

BHXH, BHYT, BHTN; cấp sổ BHXH; thẻ BHYT, hồ sơ giải quyết chế độ BHXH 
(hồ sơ giấy) qua dịch vụ Bưu chính hoặc tại Bộ phận “Một cửa” của cơ quan 
BHXH đối với các đơn vị đã đăng ký giao dịch điện tử hoặc giao dịch qua mạng.

https://gddt.baohiemxahoi.gov.vn/


Từ ngày 01/11/2020 trở đi, BHXH tỉnh Nghệ An sẽ không tiếp nhận hồ sơ 
giấy đối với các đơn vị chưa đăng ký thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan 
BHXH. Trường hợp đặc biệt phải có ý kiến phê duyệt của Lãnh đạo BHXH tỉnh.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc; đề nghị đơn vị 
liên hệ trực tiếp với cán bộ, viên chức được giao nhiệm vụ chuyên quản đơn vị 
hoặc Tổ hỗ trợ cài đặt giao dịch điện tử của cơ quan BHXH (Danh sách chi tiết 
kèm theo văn bản này) để kịp thời phối hợp, xử lý. 

BHXH tỉnh Nghệ An trân trọng thông báo để các đơn vị được biết và phối 
hợp thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên;  
- UBND tỉnh (để b/c);

     - UBND thành phố Vinh (để biết);
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Văn phòng và các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- Website BHXH Nghệ An;

      - Lưu: VT, QLT.                                                                   

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Viết Thức
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DANH SÁCH TỔ HỖ TRỢ CÀI ĐẶT GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ
(Kèm theo Công văn số           /BHXH-QLT ngày        tháng 9 năm 2020 của BHXH 

tỉnh Nghệ An)

STT Họ tên Chức danh Số điện thoại Mail công vụ

1 Văn Đức Chung Chuyên viên 0943.262269 chungvd@nghean.vss.gov.vn

2 Nguyễn Mạnh Thắng Chuyên viên 0973.026191 thangnm@nghean.vss.gov.vn

3 Phạm Thị Thanh 
Huyền

Chuyên viên 0942.549567 huyenptt@nghean.vss.gov.vn

4 Phan Thị Quỳnh Mai Chuyên viên 0983.634999 maiptq@nghean.vss.gov.vn

5 Lê Thị Thanh Tú Chuyên viên 0913.736676 tultt@nghean.vss.gov.vn
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