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Số:        /BHXH-VP   Khánh Hoà, ngày      tháng 04 năm 2020
Về việc thực hiện tham gia bảo hiểm xã 
hội tự nguyện theo hình thức trực tuyến

               
Kính gửi: 

- Bảo hiểm xã hội các huyện, thị xã, thành phố;
- Các phòng nghiệp vụ trực thuộc BHXH tỉnh Khánh Hòa.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) 
tự nguyện, BHXH Khánh Hòa hướng dẫn quy trình đăng ký; tham gia BHXH tự 
nguyện (BHXH TN) theo mô hình trực tuyến theo những nội dung sau:

I. Quy trình đăng ký, tham gia BHXH TN: 
1. Người giam tham gia đăng ký tham gia BHXH TN  truy cập vào địa chỉ: 

http://bhxhtn.bhxhkhanhhoa.gov.vn/ hoặc tại trang web BHXH Khánh Hòa: 
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/, Menu “BHXH TỰ NGUYỆN”   “ĐĂNG 
KÝ BHXH TỰ NGUYỆN”.
 Người tham gia có thể cập nhật lại hồ sơ đăng ký bằng cách nhập thông tin 
CMND tại mục nhập CMND.
 2. Sau khi đăng ký thành công, cán bộ, viên chức, lao động (CCVC) cơ quan 
BHXH sẽ gọi điện hướng dẫn phương thức đóng tiền hoặc người tham gia đến trực 
tiếp cơ quan BHXH để được hướng dẫn đóng tiền lần đầu. Các lần tiếp theo sẽ đóng 
tại ngân hàng hoặc thông qua chuyển khoản, dùng dịch vụ Internet Banking, Mobile 
Banking.

Các nội dung liên quan đến chế độ, chính sách BHXH TN, BHYT hộ gia đình 
được đăng tải tại trang web BHXH Khánh Hòa: 
https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/,  Menu “BHXH TỰ NGUYỆN” và tại Công 
văn số: 547/BHXH-QLT ngày 17/4/2020 của BHXH Khánh Hòa V/v tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử.

II. Quy trình quản lý hồ sơ đăng ký, tham gia BHXH TN: 
 CCVC cơ quan BHXH thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Nhận  email tự động  khi có hồ sơ đăng ký tham gia BHXH TN. Hiện tại, 
email nhận được đăng ký tham gia BHXH của người tham gia: Lãnh đạo BHXH tỉnh; 
Giám đốc BHXH huyện, thị xã, thành phố (BHXH huyện); Chánh Văn phòng; 
Trưởng các phòng: Truyền thông và Phát triển đối tượng, Quản lý thu; Chuyên quản 
phát triển đối tượng: BHXH tỉnh và BHXH huyện; Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của 
BHXH tỉnh: Đoàn Thị Hồng Nhung; Nguyễn Thị Hương Sen.

2. Gọi điện thoại mời người tham gia đến cơ quan BHXH, hướng dẫn làm thủ 
tục tham gia BHXH TN. Xuất mẫu TK1 để người tham gia đăng ký tham gia mới và 
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hướng dẫn nộp tiền cho các lần tiếp theo (qua ngân hàng, Internet Banking, Mobile 
Banking).

3. Cập nhật tình trạng hồ sơ đăng ký: Đã duyệt, chưa duyệt, từ chối. 
- Chọn menu “danh sách tham gia bhxh tự nguyện” để quản lý danh sách người 

giam gia, cập nhập tình trạng hồ sơ (đã duyệt, chưa duyệt, từ chối).
4. Trường hợp người tham gia trực tiếp lên cơ quan BHXH đăng ký, CCVC 

nhận hồ sơ đăng ký tham BHXH tự nguyện cập nhật thông tin vào trang web 
http://bhxhtn.bhxhkhanhhoa.gov.vn/ để quản lý người đăng ký tham gia mới.

5. Hàng tuần vào Thứ Sáu, trước 17 giờ. Giao ông Trương Quang Huy kết xuất 
danh sách người đăng ký tham gia của tuần hiện tại chuyển lãnh đạo BHXH tỉnh.

Quy trình quản lý hồ sơ đăng ký, tham gia BHXH TN: Đề nghị các đơn vị, cá 
nhân có liên quan, liên hệ ông Trương Quang Huy – Chuyên viên Phòng Công nghệ 
Thông tin để nhận tài liệu và hướng dẫn thực hiện. Chậm nhất đến hết ngày 
21/4/2020 liên hệ nhận tài liệu và hướng dẫn thực hiện.

III. Tổ chức thực hiện: 
1. Văn phòng; Các phòng nghiệp vụ; BHXH huyện thực hiện các nhiệm vụ: 

Trang bị máy tính, máy in, điện thoại bàn để CCVC thực hiện nhiệm vụ; bố trí CCVC 
thực hiện các nhiệm vụ theo nội dung Mục I, Mục II nêu trên.

2. Hàng tuần vào Thứ Sáu, trước 16 giờ báo cáo theo nội dung sau:
Báo cáo số người đã đăng ký tham gia, đã tham gia BHXH TN tại cơ quan 

BHXH.
- Group chuyển báo cáo: phòng Truyền thông & PTĐT gửi VCQL
- Nội dung báo cáo:
  + Tên đơn vị báo cáo:…. 

   + Số người đăng ký tham gia BHXH TN trong tuần: … người.
  + Số người đã tham gia BHXH TN tại cơ quan BHXH trong tuần: … người; 

Lũy kế: … người.
Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng báo cáo số liệu tại BHXH tỉnh; 

BHXH huyện báo cáo số liệu của đơn vị mình.
3. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm truyền đạt nội dung Công văn này 

để  CCVC được biết. CCVC toàn hệ thống BHXH Khánh Hòa tăng cường thông tin, 
truyền thông, tuyên truyền để người nhà, người thân, mọi người dân biết để tham gia 
BHXH, BHYT.

4. Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng thực hiện:
- Đăng tải Công văn này trên trang web BHXH Khánh Hòa: 

https://khanhhoa.baohiemxahoi.gov.vn/,  Menu “BHXH TỰ NGUYỆN”; phối hợp 
với các cơ quan thông tin, đại chúng đưa tin theo các nội dung trên.
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- Đăng tải Công văn này trên Group: “Thông tin báo chí” để mọi CCVC trong 
toàn hệ thống BHXH Khánh Hòa được biết và thực hiện theo Các nội dung trên. 

Lãnh đạo BHXH tỉnh sẽ trực tiếp thực hiện; tổ chức thực hiện khảo sát kỹ năng 
tư vấn tham gia BHXH tự nguyện của CCVC trong toàn hệ thống BHXH Khánh Hòa 
vào bất cứ thời gian nào. Kết quả khảo sát là một trong tiêu chí làm căn cứ đánh giá 
hiệu quả công việc, phân loại thi đua, khen thưởng của từng cá nhân./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Nội vụ (VBĐT);
- Sở Thông tin và Truyền thông (VBĐT);
- Đài Phát thanh – Truyền hình Khánh Hòa 
(VBĐT);
- Báo Khánh Hòa (VBĐT);
- Báo Lao động;
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ 
hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

                                 KT.GIÁM ĐỐC
                                PHÓ GIÁM ĐỐC

                                  Lê Hùng Chính
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