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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện giao dịch trực tuyến trên Cổng dịch vụ công

Thực hiện đề án “Đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 
ngành BHXH và các dịch vụ công trên cơ sở kết nối chia sẻ dữ liệu giữa Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam với các ngành liên quan” ban hành kèm theo Quyết định số 
1939/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đề án xác định 
mục tiêu: Phấn đấu đến hết năm 2020 số dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 của 
ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) đạt tối thiểu 70%; năm 2021 số dịch vụ công trực 
tuyến đạt tối thiểu 85%. Đây là một bước ngoặt quan trọng để đưa chính sách 
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) đến gần và là bạn đồng hành với người tham gia 
BHXH, BHYT. 

Để phấn đấu thực hiện mục tiêu trên BHXH tỉnh Lai Châu thông báo đến 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiêp, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 
trấn (gọi chung là đơn vị) và cá nhân trên địa bàn tỉnh Lai Châu: hiện nay ngoài 
việc chia sẻ dữ liệu kết nối với các ngành liên quan, hệ thống cơ sở dữ liệu của 
ngành BHXH đã đủ điều kiện hỗ trợ các cá nhân thực hiện giao dịch trực tuyến với 
cơ quan BHXH các cấp thông qua Cổng dịch vụ công Quốc gia tại địa chỉ 
https://dichvucong.gov.vn  và Cổng dịch vụ công ngành BHXH tại địa chỉ 
https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Theo đó, đơn vị và cá nhân trên địa bàn tỉnh có thể lựa chọn giao dịch trực 
tuyến để giải quyết các thủ tục hành chính sau:

1. Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất;
2. Giải quyết hưởng BHXH một lần;
3. Giải quyết trợ cấp một lần đối với người đang hưởng, trợ cấp BHXH hàng 

tháng ra nước ngoài để định cư;
4. Giải quyết hưởng chế độ tử tuất;
5. Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đối với 

người chấp hành xong hình phạt tù, người xuất cảnh trái phép trở về nước định cư 
hợp pháp, người được Tòa án hủy quyết định tuyên bố mất tích;

6. Giải quyết di chuyển đối với người đang hưởng lương hưu, trợ cấp 
BHXH hàng tháng và người chờ hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ tỉnh này 
đến tỉnh khác;

7. Giải quyết điều chỉnh thông tin về nhân thân đối với người đang hưởng 
lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng; điều chỉnh, hủy quyết định, chấm dứt 
hưởng BHXH;
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8. Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 613/QĐ-TTg;
9. Giải quyết hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000//QĐ-TTg;
10. Giải quyết hưởng trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng 

chế độ phụ cấp thâm niên trong lương hưu theo Quyết định số 52/2013/QĐ-TTG.
11. Người hưởng lĩnh chế độ BHXH hàng tháng bằng tiền mặt chuyển sang 

lĩnh bằng tài khoản cá nhân và ngược lại, hoặc thay đổi tài khoản cá nhân, hoặc 
thay đổi nơi nhận trong địa bàn tỉnh.

Khi thực hiện giao dịch trực tuyến các thủ tục hành chính trên qua Cổng 
dịch vụ công, đơn vị, cá nhân không cần đến cơ quan BHXH để nộp hồ sơ và được 
lựa chọn nhận kết quả giải quyết đến địa chỉ theo yêu cầu của đơn vị, cá nhân 
thông qua dịch vụ bưu chính mà không phải trả bất kỳ khoản phí nào.

Đơn vị, cá nhân có thể truy cập vào Cổng thông tin điện tử của BHXH tỉnh Lai 
Châu tại địa chỉ dưới đây để  được hướng dẫn từng bước thực hiện dịch vụ:   
https://laichau.baohiemxahoi.gov.vn/tintuc/video/Pages/default.aspx?ItemID=23 

BHXH tỉnh Lai Châu đề nghị các đơn vị thông tin đến người lao động và 
nhân dân địa bàn biết và thực hiện./.

Nơi nhận:                                    
- Các cơ quan hành chính sự nghiệp;
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể
- Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh;
- BHXH các huyện;
- Báo Lai Châu;
- Đài Phát thanh – Truyền hình Lai Châu;
- Website BHXH tỉnh Lai Châu;
- Lưu: VT, VP.

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH

Đinh Gia Tăng
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