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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

               Hải Hậu, ngày    tháng 3 năm 2021

  Kính gửi:   Các Cơ quan, đơn vị sử dụng lao động.
                     Các Đại lý Thu BHXH-BHYT trên địa bàn huyện.                                    

Thông qua việc kiểm tra, rà soát dữ liệu tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), 

bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp (BHTNLĐ- BNN) trên phần mềm quản lý thu, cấp sổ, thẻ của 

ngành BHXH (phần mềm TST) cho thấy một thực trạng là còn rất nhiều đơn vị sử 

dụng lao động bị thiếu thông tin, sai thông tin đơn vị (địa chỉ, mã số thuế, số tài 

khoản giao dịch, thiếu thông tin người đứng đầu ...); người lao động sai thông tin cá 

nhân, thiếu thông tin cá nhân (đặc biệt là sai và thiếu số điện thoại di động cá nhân). 

Tồn tại trên làm ảnh hưởng không nhỏ đến các hoạt động nghiệp vụ giữa cơ 

quan BHXH với đơn vị sử dụng lao động; đặc biệt là trong giao dịch điện tử thuộc 

lĩnh vực thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT và việc giải quyết quyền lợi BHXH, BHYT 

cho người lao động. Để thực hiện có hiệu quả việc gửi và nhận tin nhắn thương hiệu 

BHXH Việt Nam qua hệ thống tương tác đa phương tiện giữa cơ quan, đơn vị sử 

dụng lao động và giữa người tham gia với cơ quan BHXH được kịp thời, chính xác, 

nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ BHXH theo hướng thân thiện, công khai, minh 

bạch, tạo thuận lợi cho người tham gia và doanh nghiệp; đồng thời, phục vụ việc gửi 

tin nhắn tới số điện thoại của người tham gia về việc xác nhận thời gian tham gia 

BHXH, BHTN (mẫu C14-TS) và sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN của người lao động phục vụ việc xét duyệt, giải quyết chế độ BHXH, 

BHYT cho người tham gia; 

BHXH huyện Hải Hậu đề nghị quý cơ quan, đơn vị, đại lý thu phối hợp thực 

hiện một số công việc sau: 



1. Đối với đơn vị sử dụng lao động: 

Trên cơ sở danh sách lao động đang tham gia BHXH, BHYT, BHTNLĐ- 

BNN tại thời điểm tháng 3/2021 do BHXH huyện chuyển đến (dạng file Exel bao 

gồm cả đối tượng đang nghỉ ốm, thai sản) kèm các mẫu biểu PL01- BSTTĐV (bổ 

sung thông tin đơn vị) và PL02- BSTTNLĐ (bổ sung thông tin người lao động). 

Thực hiện: 

- Cung cấp, bổ sung thông tin chi tiết của cơ quan đơn vị; thông tin của người 

đứng đầu đơn vị và người được phân công trực tiếp giao dịch với cơ quan BHXH 

theo PL01- BSTTĐV.

- Kiểm tra, rà soát, lập danh sách kê khai, bổ sung đầy đủ thông tin của người 

lao động (đặc biệt là bổ sung đúng, đầy đủ số điện thoại di động của cá nhân người 

lao động) theo PL02- BSTTNLĐ. 

- Thời gian hoàn thành và chuyển lại cho cơ quan BHXH để cập nhật vào phần 

mềm quản lý trước ngày 25/ 3/ 2021. 

2. Đối với đại lý thu/điểm thu: 

Trên cơ sở danh sách đối tượng tham gia BHYT theo hộ gia đình, BHXH tự 

nguyện do BHXH huyện chuyển đến kèm mẫu biểu PL02- BSTTNLĐ:

- Thực hiện việc kiểm tra, rà soát, lập danh sách kê khai, bổ sung đầy đủ thông 

tin của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng (đặc biệt là bổ sung đúng, 

đầy đủ số điện thoại di động của cá nhân người tham gia) theo PL03- BSTTNTG 

(bổ sung thông tin người tham gia).

- Thời gian hoàn thành và chuyển lại cho cơ quan BHXH để cập nhật vào phần 

mềm quản lý trước ngày 10/ 4/ 2021. 

3. Các vấn đề cần lưu ý 

3.1. Về việc gửi và nhận dữ liệu phục vụ việc kiểm tra, rà soát, bổ sung thông 

tin người lao động:



- Đối với những đơn vị sử dụng lao động thường xuyên giao dịch nhận, gửi 

dữ liệu thông qua địa chỉ Email của đơn vị hoặc cá nhân được đơn vị phân công thực 

hiện thì BHXH tỉnh gửi danh sách lao động đang tham gia BHXH, BHYT, 

BHTNLĐ- BNN (dạng file Exel) cho đơn vị thông qua đường thư điện tử.

- Đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu/ điểm thu sau khi thực hiện xong việc 

kiểm tra, rà soát; lập danh sách kê khai, bổ sung đầy đủ thông tin của người lao động, 

người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng (theo PL02-BSTTNLĐ, PL03-

BSTTNTG) ngoài bản ký, đóng dấu gửi cho BHXH huyện thì gửi File dữ liệu mềm 

thông qua đường thư điện tử để thuận lợi cho việc cập nhật vào cơ sở dữ liệu quản 

lý của Ngành. 

3.2. Về việc phát hiện sai sót liên quan đến người lao động như: Họ và tên; 

ngày, tháng, năm sinh; chức danh nghề; mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH, 

BHYT, BHTN: 

Trên cơ sở kiểm tra, rà soát dữ liệu lao động đang tham gia BHXH, BHYT, 

BHTNLĐ-BNN do BHXH huyện gửi, nếu phát hiện người lao động bị sai một trong 

các nội dung nêu trên thì đơn vị phải tập hợp hồ sơ, căn cứ liên quan, lập danh sách 

riêng đề nghị BHXH huyện hướng dẫn giải quyết. 

3.3. Kể từ ngày 01/ 3/ 2021, các đơn vị thực hiện việc áp dụng chức danh nghề 

theo danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, 3 công việc 

đặc biệt nặng nhọc độc hại, nguy hiểm ban hành kèm theo Thông tư số 11/2020/TT-

BLĐTBXH ngày 12/ 11/ 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

3.4. Khi có đối tượng tham gia mới thì đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu/ 

điểm thu phải yêu cầu và hướng dẫn người tham gia lập “Tờ khai tham gia, điều 

chỉnh thông tin BHXH, BHYT” (Mẫu TK1-TS) đầy đủ các chỉ tiêu. 

BHXH huyện Hải Hậu trân trọng đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung 

hướng dẫn nêu trên. Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH 

huyện (bộ phận Thu) để thống nhất cách giải quyết./.



                                                                                 KT.GIÁM ĐỐC
                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC
  

                                                                                    Bùi Duy Danh
    Nơi nhận:                                                               
- Như kính gửi ;                                                          
- Ban giám đốc;
- Các Tổ nghiệp vụ;
- Website huyện;
- Lưu văn thư.                          
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