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THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính
trực tuyến đối với TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết
của Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.
Căn cứ Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà
Vinh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Trà Vinh; Công văn số 1239/UBND-CNTT ngày 06/4/2020 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc tập trung ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc, thủ
tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện theo Công văn số 1061/BHXH-PC ngày 31/3/2020 của BHXH Việt
Nam về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 nhưng vẫn đảm bảo tốt nhất quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội,
bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.
Bảo hiểm xã hội tỉnh Trà Vinh trân trọng thông báo đến các tổ chức, cá nhân
một số nội dung sau:
1. Đối với đơn vị sử dụng lao động:
Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện giao dịch BHXH điện tử trong việc tiếp nhận và
giải quyết các thủ tục hồ sơ thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT thông qua các phần mềm
của nhà IVAN cung cấp hoặc trên Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam mà đơn
vị đang sử dụng (http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).
2. Đối với cá nhân:
- Thực hiện cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất trên Cổng dịch vụ công Quốc gia
tại địa chỉ: http://dichvucong.gov.vn
Khuyến khích tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến thông qua các
địa chỉ nêu trên, hạn chế việc nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện, giúp cho
việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả, đảm bảo an toàn
sức khỏe và giảm các chi phí phát sinh cho tổ chức, cá nhân.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá
nhân liên hệ qua số điện thoại 0294.3864372 hoặc 0294.3868806 để được hỗ trợ, tư
vấn, hướng dẫn./.
Nơi nhận:
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- Website;
- Lưu: VT, VP.
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