
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH 

KHÁNH HÒA

Số:      /BHXH-TT&PTĐT

V/v hướng dẫn người dân đóng 
BHXH tự nguyện, gia hạn thẻ 

BHYT hộ gia đình trong thời gian 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

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

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 07  năm 2020

Kính gửi:  
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Bưu điện tỉnh Khánh Hòa;
- Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố;
- Các đơn vị sử dụng lao động;
- Bưu điện các huyện, thị xã, thành phố;
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
- Đại lý thu trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) Khánh Hòa hướng dẫn thu BHXH tự nguyện, 
Bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội; 
thực hiện thu trực tuyến online, giao dịch điện tử theo nội dung sau:

I. Căn cứ để thực hiện.
Công văn số 6225/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân 

(UBND) tỉnh Khánh Hòa về việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ, đăng ký cài đặt 
và sử dụng ứng dụng Vss-ID.

Công điện số 03/CĐ - CTUBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về việc 
triển khai một số giải pháp về phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình 
hiện nay; Công điện số 05/CĐ - UBND ngày 24/7/2021 về việc bổ sung một số 
biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
Khánh Hòa.

Quyết định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc BHXH 
Việt Nam Ban hành Quy trình thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), 
bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ, BNN); quản lý sổ 
BHXH, thẻ BHYT (sau đây gọi tắt là QĐ 595); Quyết định số 505/QĐ-BHXH 
ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung một số 
điều của QĐ 595 ngày 14/4/2017 (sau đây gọi tắt là QĐ 505); Quyết định số 
688/QĐ-BHXH ngày 12/07/2021 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam sửa đổi, 
bổ sung một số nội dung tại Điều 1 QĐ 505.
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Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2019 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam ban hành quy định hoạt động Đại lý thu BHXH, BHYT.

Công văn số 2222/BHXH-TST ngày 26/7/2021 của BHXH Việt Nam về 
việc hướng dẫn người dân tham gia, đóng BHYT hộ gia đình trong thời gian 
phòng, chống dịch covid-19.

II. THỰC HIỆN THU VÀ NỘP TIỀN THU BHXH TỰ NGUYỆN; 
BHYT HỘ GIA ĐÌNH TRONG THỜI GIAN THỰC HIỆN GIÃN CÁCH 
XÃ HỘI.

Thực hiện theo nội dung hướng dẫn của BHXH Việt Nam tại Công văn số 
2222/BHXH-TST, tại địa chỉ link sau:

https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemI
D=9672

III. THỰC HIỆN THU VÀ NỘP TIỀN THU BHXH TỰ NGUYỆN 
ĐỐI VỚI NGƯỜI THAM GIA ĐÓNG TIẾP BHXH TỰ NGUYỆN; BHYT 
HỘ GIA ĐÌNH.

Đại lý thu lưu ý: Cần hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT nộp tiền 
qua Cổng dịch vụ Công quốc gia (DVCQG), vì chuyển theo hình thức này Đại lý 
thu vẫn được trích hoa hồng đại lý, vừa thuận tiện cho người dân, đại lý và quá 
trình tham gia của người dân được cập nhật ngay.

Lưu ý: Đóng tiền tham gia BHYT hộ gia đình online qua Cổng DVCQG, 
hiện nay chưa hỗ trợ giảm mức đóng từ người thứ 2 trở đi trong hộ gia đình. 

Đối với người tham gia đóng tiếp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
Đại lý thu hướng dẫn người tham gia thực hiện:
Người tham gia chỉ cần đóng tiền, không cần lập hồ sơ (Riêng trường hợp 

thay đổi mức đóng hoặc phương thức đóng thì phải lập mẫu TK1-TS).
Có 3 cách để đóng tiếp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.
1. Cách 1: (Khuyến khích người dân đóng tiếp BHXH tự nguyện, BHYT 

hộ gia đình qua Cổng DVCQG.
(Lưu ý: Phải có tài khoản giao dịch trực tuyến với ngân hàng, nếu chưa có 

thì liên hệ ngân hàng để đăng ký tài khoản).
Bước 1: Truy cập địa chỉ https://dichvucong.gov.vn/ . Đăng ký tài khoản 

và đăng nhập.

https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9672
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9672
https://dichvucong.gov.vn/
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Bước 2: Vào Thanh toán trực tuyến → Đóng BHXH tự nguyện và BHYT 
theo hộ gia đình.

Bước 3: Chọn Đóng tiếp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình và thực hiện 
đóng tiền.
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Bước 4: Nhập mã số BHXH → Bấm tra cứu → Kiểm tra thông tin đóng → 
Chọn ngân hàng → Bấm Thanh toán

2. Cách 2: (Khuyến khích) Đóng tiếp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 
qua ứng dụng VCB Digibank của Ngân hàng Vietcombank hoặc BIDV Smart 
Banking của Ngân hàng BIDV (Lưu ý: Phải có tài khoản giao dịch trực tuyến với 
ngân hàng, nếu chưa có thì liên hệ ngân hàng để đăng ký tài khoản).
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Cách cài đặt App trên điện thoại di động (Smartphone): 

Hướng dẫn đóng qua ứng dụng VCB Digibank, tương tự đối với BIDV Smart 
Banking.

Cách dùng App này, tuy phải cài đặt nhưng các tiện ích và tốc độ truy cập 
khá tốt; quy trình nghiệp vụ của cơ quan BHXH hoàn toàn được cập nhật tự động. 
CCVC cơ quan BHXH nên khuyến khích người dân theo cách này.

3. Cách 3: Chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của BHXH Khánh Hòa
Lưu ý: Nội dung này do Đại lý thu thực hiện nộp tiền thu cho cơ quan 

BHXH Khánh Hòa như từ trước.
- Tên đơn vị hưởng: Bảo hiểm xã hội Khánh Hòa
- Số hiệu tài khoản mở tại các ngân hàng: 
+ 4701202932015           – Agribank chi nhánh TP Nha Trang
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+ 932015000004             – Vietinbank Khánh Hòa
+ 60110009850017         – BIDV Khánh Hòa
+ 800.111.666.8888 – Ngân hàng TMCP Quân đội - CN Khánh Hòa.
Phòng Kế hoạch – Tài chính, phòng Quản lý thu; BHXH các huyện, thị xã, 

thành phố kịp thời chỉ đạo phòng/bộ phận của mình ngay khi nhận được tiền 
(chứng từ), bộ phận kế toán, chuyên quản thu và cấp sổ, thẻ phối hợp xử lý hồ sơ 
ghi nhận quá trình tham gia BHXH tự nguyện và cấp giá trị thẻ BHYT, không để 
ảnh hưởng đến quyền lợi khám, chữa bệnh của người tham gia. Người tham gia 
có thể kiểm tra tình hình quá trình tham gia trên app Vss-ID.

Trước bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19, đề nghị UBND các huyện, 
thị xã, thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện đồng 
bộ các giải pháp, nhiệm vụ để đạt các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội hằng năm của địa phương; xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các giải pháp 
để đạt được chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã đặt ra. 
Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, hướng 
dẫn, hỗ trợ đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng Vss-ID theo nội dung công văn 
số 6225/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Khánh Hòa. Đảm bảo 
mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng chế độ BHYT; mọi người lao 
động đều được tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH. 

Đề nghị UBND các xã, phường tổ chức tuyên truyền, triển khai thực hiện 
nội dung văn bản này và Công văn số 2222/BHXH-TST ngày 26/7/2021 của 
BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn người dân tham gia, đóng BHYT hộ gia đình 
trong thời gian phòng, chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động, hướng dẫn người dân đóng tiếp BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 
qua Cổng DVCQG, qua ứng dụng VCB Digibank, BIDV Smart Banking. Tổ chức 
tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng Vss-ID theo 
nội dung công văn số 6225/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của UBND tỉnh Khánh 
Hòa và chỉ đạo của UBND huyện, thị xã, thành phố.

Đề nghị hệ thống Bưu điện; Đại lý thu triển khai thực hiện theo các nội 
dung trên, đảm bảo mọi người dân đều được tham gia và thụ hưởng chế độ BHYT; 
mọi người lao động đều được tham gia và thụ hưởng chế độ BHXH. Đảm bảo 
người dân không bị gián đoạn quá trình tham gia BHXH, BHYT.

Giao từng chuyên quản thu chuyển công văn này đến các đơn vị sử dụng 
lao động do mình trực tiếp quản lý thu. Phòng Truyền thông và Phát triển đối 
tượng chuyển công văn này đến các Đại lý thu, UBND các xã, phường trên địa 
bàn thành phố Nha Trang. Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 05/8/2021. Phòng 
Quản lý thu báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ về Phòng Truyền thông 
và Phát triển đối tượng và Group skype “phòng Truyền thông & PTĐT gửi 
VCQL”.

BHXH huyện, thị xã, thành phố căn cứ nội dung công văn này tổ chức, triển 
khai thực hiện tại địa bàn theo phân cấp. Hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 
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05/8/2021. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ về BHXH Khánh Hòa 
qua Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng và Group skype “phòng Truyền 
thông & PTĐT gửi VCQL”.

Giao Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng tổng hợp báo cáo lãnh 
đạo BHXH tỉnh trước ngày 10/8/2021. Hàng tuần, vào Thứ hai, báo cáo kết quả 
thực hiện của từng đơn vị và toàn hệ thống BHXH Khánh Hòa lên Group skype 
“Thông tin báo chí”.

Đề nghị các phòng nghiệp vụ; BHXH các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 
thực hiện nhiệm vụ theo các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo); 
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Lãnh đạo BHXH tỉnh (để báo cáo);
- Thành ủy Nha Trang (để báo cáo);
- Sở Nội vụ;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cổng dịch vụ Công tỉnh Khánh Hòa;
- Báo Khánh Hòa; Đài PT&TH Khánh Hòa (đưa tin);
- Văn phòng, Các phòng nghiệp vụ;
- Đăng trên Trang Web BHXH Khánh Hòa; 
FaceBook BHXH Khánh Hòa; Zalo BHXH Khánh 
Hòa;
- Lưu VT, TT&PTĐT.

 
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Chính
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