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Kính gửi: …………………………………………………………………………

Thực hiện Công văn số 1147/BHXH-TST ngày 04/5/2022 của Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) Việt Nam về việc  kê khai số định danh cá nhân (ĐDCN), căn cước 
công dân (CCCD) khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Để tiếp tục hoàn thiện thông tin của người tham gia BHXH, BHYT, 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 (CCCD), 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 (BHYT)” theo 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, tiến tới sử dụng CCCD thay thế thẻ 
BHYT đi khám chữa bệnh, BHXH Thành phố đề nghị Quý cơ quan phối hợp thực 
hiện một số nội dung sau:

1. Triển khai việc kê khai bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia 
BHXH, BHYT trong cơ sở dữ liệu cơ quan BHXH quản lý, cụ thể:

- Nhận danh sách người tham gia do cơ quan BHXH chuyển đến (Mẫu 01); 
- Kê khai thông tin số ĐDCN/CCCD (Mẫu 02). Lưu ý:
+ Đối với người đã kê khai hồ sơ cấp CCCD nhưng chưa được cấp, đề nghị 

người tham gia về công an xã, phường, thị trấn thông báo số ĐDCN để kê khai bổ 
sung vào mẫu 02.

+ Đối với người chưa có số ĐDCN/CCCD thì không yêu cầu kê khai bổ sung 
(ghi vào cột ghi chú là chưa có), đề nghị đơn vị hướng dẫn người tham gia về công 
an xã, phường, thị trấn để kê khai cấp CCCD.

- Gửi danh sách đã được kê khai bổ sung số ĐDCN/CCCD về BHXH Thành 
phố trước ngày 25/6/2022.

2. Đối với các trường hợp đơn vị đã kê khai bổ sung, cơ quan BHXH đã cập 
nhật vào cơ sở dữ liệu quản lý, tuy nhiên phần mềm quản lý cảnh báo lỗi chưa xác 
thực với dữ liệu dân cư của Bộ Công an quản lý, cơ quan BHXH sẽ tổng hợp danh 
sách gửi đơn vị đề nghị người tham gia liên hệ với công an xã, phường, thị trấn 
để được xử lý, giải quyết.



Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc phản ánh về BHXH 
Thành phố (qua phòng Quản lý thu) để tổng hợp, xem xét giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Q.Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các PGĐ BHXH TP (để c/đ);
- Các phòng nghiệp vụ và VP (để t/h);
- Lưu: VT, QLT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đào Xuân Hải
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