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Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn huyện 

Bạch Thông; 

- Bưu điện huyện Bạch Thông. 

     

Thực hiện Công văn 324/BHXH-CNTT ngày 27/5/2021 của Bảo hiểm xã hội 

(BHXH) tỉnh Bắc Kạn về việc hướng dẫn triển khai giao dịch điện tử đối với cá nhân, 

BHXH huyện Bạch Thông hướng dẫn các đơn vị cụ thể như sau: 

1. Thực hiện đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi chưa được cấp thẻ 

căn cước công dân (CCCD) và chứng minh nhân dân (CMND) trên ứng dụng VssID (từ 

phiên bản 1.5.4) tại chức năng Dịch vụ công/Đăng ký tài khoản cho con (hướng dẫn chi 

tiết tại Phụ lục kèm theo).  

2. Cá nhân dưới 18 tuổi chưa được cấp CCCD và CMND thực hiện đăng ký giao 

dịch điện tử với cơ quan BHXH (đăng ký thông qua tài khoản của Bố/Mẹ hoặc người 

giám hộ): Không yêu cầu cá nhân đến xác minh thông tin, cơ quan BHXH thực hiện phê 

duyệt trực tuyến trên cơ sở đối chiếu thông tin kê khai với giấy khai sinh của người đăng 

ký và thông tin đã được phê duyệt của Bố/Mẹ hoặc người giám hộ và dữ liệu quản lý.  

3. Cá nhân là người đang công tác hoặc là thân nhân người đang công tác tại các đơn 

vị thuộc BHXH Bộ Quốc phòng quản lý thực hiện đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan 

BHXH: Khi thực hiện tra cứu mã số BHXH không có kết quả, Cơ quan BHXH hỗ trợ tìm 

kiếm nhân khẩu trên phần mềm Cấp mã số BHXH và quản lý BHYT theo hộ gia đình 

(HGĐ) và thực hiện đổi mã số BHXH trên phần mềm HGĐ sang mã số BHXH do BHXH 

Bộ Quốc phòng cấp.  

4. Đối với hồ sơ đăng ký tài khoản giao dịch điện tử của cá nhân từ đủ 15 tuổi trở 

lên đã được cấp CCCD/CMND/Hộ chiếu: Thực hiện lưu trữ tờ khai bản giấy (theo mẫu 

số 01 ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 5236/VBHN-BLĐTBXH ngày 13/12/2018 

của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực 

BHXH, BHYT, BH thất nghiệp) có chữ ký của người kê khai; lưu trữ giấy tờ tùy thân 

(CCCD/CMND/Hộ chiếu) bản điện tử của người kê khai. 



Lưu ý: 

- Các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tiến hành kiểm tra rà soát lại 

những trường hợp chưa đăng ký sử dụng VssID-BHXH số thì tiếp tục đăng ký và đăng 

nhập ứng dụng theo đúng chỉ đạo tại Công văn số 756/UBND-LĐTB&XH ngày 

28/04/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Bạch Thông về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt 

ứng dụng VssID-BHXH số và Kế hoạch số 352/KH-BHXH ngày 31/12/2020 của BHXH 

huyện Bạch Thông về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử đối với cá nhân và cài 

đặt ứng dụng VssID-BHXH số. 

- Trường hợp đăng ký và đã được phê duyệt nhưng thay đổi về thông tin như cải 

cách họ và tên, số điện thoại… không sử dụng được ứng dụng VssID-BHXH số thì liên 

hệ với cơ quan BHXH huyện Bạch Thông để xử lý giải quyết. 

- Hướng dẫn đăng ký tài khoản giao dịch điện tử trên ứng dụng VssID-BHXH số, 

và cách xử lý một số vướng mắc thường gặp (hướng dẫn chi tiết theo phụ lục đính kèm). 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị kịp thời 

phản ánh về BHXH huyện Bạch Thông (SĐT: 02093.850.059) để phối hợp, giải quyết./.                                                                               

Nơi nhận: 
Gửi bản giấy: 

- Các ĐVSDLĐ chưa có phần mềm TDoffice; 

- Bưu điện huyện (phối hợp thực hiện). 

Gửi bản điện tử: 

- Các ĐVSDLĐ có phần mềm TDoffice; 
- BHXH tỉnh; 

- Huyện ủy;  

- UBND huyện;                            (B/cáo)  

- PGĐ phụ trách BHXH huyện; 

- Các Bộ phận nghiệp vụ; 

- Lưu VT. 

    KT. GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

    Nông Thị Phượng 
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