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

KHÁNH HÒA

Số:          /BHXH-QLT Khánh Hòa, ngày         tháng         năm 2020
V/v phối hợp triển khai dịch vụ công 

trên cổng dịch vụ công quốc gia 

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động 

Thực hiện Công văn số 7616/VPCP-KSTT ngày 12/9/2020 của Văn phòng 
Chính phủ về việc triển khai một số công việc tích hợp, cung cấp dịch vụ công 
(DVC) trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia; Công văn số 3187/BHXH-CNTT ngày 
08/10/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai DVC trên 
Cổng DVC Quốc gia. 

Nhằm tạo thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp trong việc báo cáo tình hình 
sử dụng lao động, BHXH Việt Nam đã phối hợp với văn phòng Chính Phủ, Bộ Lao 
động - Thương binh và Xã hội tích hợp, cung cấp thủ tục liên thông đăng ký điều 
chỉnh đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp ( BHTN) 
và Báo cáo tình hình thay đổi lao động trên Cổng DVC quốc gia. BHXH tỉnh Khánh 
Hòa  đề nghị các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Khánh hòa phối hợp 
thực hiện các nội dung sau:

1. Đăng ký trên Cổng DVC Quốc gia:
- Thực hiện dịch vụ liên thông ”Đăng ký, Điều chỉnh  đóng BHXH, BHYT, 

BHTN và báo cáo tình hình thay đổi lao động”  trên Cổng DVC Quốc gia (Đính 
kèm phụ lục 1) theo địa chỉ: 
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9607

- Triển khai thực hiện dịch vụ thanh toán trực tuyến “Đóng BHXH bắt 
buộc, BHYT, BHTN, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp” trên Cổng 
DVC Quốc gia cho đơn vị mình (Đính kèm phụ lục 3) theo địa chỉ: 
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9607

- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người lao động, thực hiện các dịch 
vụ thanh toán trực tuyến của Ngành trên Cổng DVC Quốc gia (Đính kèm phụ 
lục 2) theo địa chỉ: 
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9607

- Phổ biến, triển khai tới toàn thể công chức, viên chức, lao động hợp 
đồng trong đơn vị thực hiện đăng ký tài khoản và sử dụng các DVC trên Cổng 
DVC Quốc gia (Đính kèm phụ lục 4) theo địa chỉ: 
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=9607

2. Đăng ký và sử dụng Ứng dụng VssID - BHXH số:



2

Kể từ đầu tháng 11/2020, BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố 
đã triển khai Ứng dụng VssID - BHXH số trên 02 kho ứng dụng Google Play và 
AppStore đến người lao động và các đơn vị sử dụng lao động nhằm: công khai, minh 
bạch thông tin về quá trình tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT theo địa chỉ: 
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/nhungdieucanbiet/Pages/bao-hiem-xa-hoi-
tu-nguyen.aspx?ItemID=4738&CateID=0.

3. Quy định của pháp luật về Báo cáo tình hình thay đổi lao động:
Theo điểm c, khoản 1, Điều 7 Nghị định số 28/2020/NĐ-CP ngày 

01/3/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực lao 
động, BHXH, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 
đồng có hiệu lực thi hành từ ngày 15/4/2020): “Người sử dụng lao động sẽ bị phạt 
tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không báo cáo tình 
hình thay đổi lao động với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện “. 

BHXH tỉnh Khánh Hòa rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các 
đơn vị sử dụng lao động.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ về BHXH tỉnh 
Khánh Hòa-Phòng Quản lý thu: điện thoại: 3561415 hoặc 3827799, 3810234, để 
được giải đáp, hỗ trợ./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Sở Nội vụ (để b/c)
- Sở Thông tin – Truyền thông (để b/c);
- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ; 
- BHXH các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Hùng Chính

https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/nhungdieucanbiet/Pages/bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen.aspx?ItemID=4738&CateID=0
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/nhungdieucanbiet/Pages/bao-hiem-xa-hoi-tu-nguyen.aspx?ItemID=4738&CateID=0
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/nghi-dinh-28-2020-nd-cp-xu-phat-vi-pham-hanh-chinh-lao-dong-bao-hiem-377300.aspx
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