
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /BHXH-QLT
V/v kê khai số ĐDCN/CCCD khi

 nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT

Lạng Sơn, ngày      tháng 5 năm 2022

                              
                        Kính gửi: 
                                       - Các  đơn vị sử dụng lao động;
                                       - Các cơ quan, đơn vị quản lý người tham gia BHYT;
                                       - Đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình;

                ( Sau đây gọi chung là đơn vị)

Thực hiện Công văn số 1147/BHXH-TST ngày 04/5/2022 của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam về việc kê khai số định danh cá nhân/ căn cước công 
dân khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, nhằm từng bước 
thực hiện mục tiêu: “ Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên 
cơ sở tích hợp, xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc 
gia về dân cư để chỉ cần sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng định danh 
điện tử quốc gia của Bộ Công an (VNEID), trong đó tập trung thực hiện ngay 
đối với một số giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế”, được nêu tại Quyết định số 
06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát 
triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 
chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Bảo 
hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Kể từ ngày 19/5/2022, đơn vị, cá nhân khi có phát sinh thủ tục, hồ 
sơ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; thay đổi mức đóng, 
phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; điều chỉnh thông tin trên sổ 
bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế thì bắt buộc phải kê khai số căn cước công 
dân hoặc số định danh cá nhân (đối với người tham gia chưa được cấp căn 
cước công dân) vào tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin bảo hiểm xã hội, 
bảo hiểm y tế (Mẫu TK1-TS ban hành kèm theo Quyết định số 505/QĐ-
BHXH), không kê khai số chứng minh nhân dân.

2. Việc kê khai số định danh cá nhân/ căn cước công dân phải hết sức 
cẩn thận, chính xác, tránh nhầm lẫn. Đơn vị cần kiểm tra, đối chiếu thông tin 
số căn cước công dân giữa Mẫu TK1-TS với căn cước công dân của cá nhân. 
Người kê khai phải chịu trách nhiệm về thông tin số định danh cá nhân/ căn 
cước công dân đã kê khai trong hồ sơ.  

3. Phổ biến nội dung kê khai số định danh cá nhân/ căn cước công dân 
khi nộp hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến người tham gia 
bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của đơn vị. Hướng dẫn người chưa có căn 
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cước công dân đến cơ quan Công an (Công an phường, xã, thị trấn nơi cư trú) 
để lấy số định danh cá nhân để phục vụ cho việc kê khai hồ sơ.

Đề nghị các đơn vị phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu 
có vướng mắc, phản ánh về cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi nhận hồ sơ của đơn 
vị để cùng phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (B/c);
- Công an tỉnh (p/h); 
- GĐ, các Phó GĐ BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh;
- BHXH các huyện (T/h và sao gửi cho các đơn vị 
quản lý trên địa bàn);
- Cổng TTĐTcủa BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, QLT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 Nguyễn Hồng Thịnh


		2022-05-17T16:44:59+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ


		2022-05-18T07:35:10+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ


		 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2022-05-18T08:42:05+0700
	VN
	Tài liệu này được ký bởi Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn


		 - Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	2022-05-18T08:42:05+0700
	VN
	Tài liệu này được ký bởi Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn


		2022-05-18T08:46:24+0700
	VN
	Tài liệu này được lập bởi cơ quan bảo hiểm xã hội xử lý hồ sơ




