
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BHXH TỈNH LẠNG SƠN

Số:          /BHXH-VP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2020
V/v triển khai Phần mềm 

chuyển phát hồ sơ bảo hiểm xã hội.

     Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Hiện nay Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn đã và đang thực hiện tiếp 
nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) trong lĩnh vực BHXH, BHYT thông 
qua các hình thức sau: 

- Tiếp nhận, trả kết quả TTHC trực tiếp tại cơ quan BHXH và tại Trung tâm 
phục vụ hành chính công của tỉnh, huyện; 

- Thực hiện giao dịch điện tử;
- Thực hiện tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.
Với mục đích cung cấp kịp thời thông tin quá trình tiếp nhận và giải quyết hồ 

sơ BHXH, BHYT cho người dân, tổ chức, hạn chế tình trạng mất, thất lạc hồ sơ, 
góp phần minh bạch thông tin, nâng cao hiệu quả công việc và chất lượng phục vụ 
người dân, doanh nghiệp, vừa qua, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng 
và hoàn thiện Phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Lạng Sơn thông 
báo như sau:

1. Từ ngày 01/4/2020, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với Ngành Bưu điện triển 
khai Phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH nói trên và thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích thông qua phần mềm chuyển phát 
hồ sơ BHXH.

Lưu ý: đối với các loại hồ sơ mà các đơn vị hiện nay đang thực hiện giao 
dịch điện tử với cơ quan BHXH thì vẫn tiếp tục giao dịch bình thường.

2. Yêu cầu BHXH các huyện thông báo đến các đơn vị sử dụng lao động trên 
địa bàn được biết và tổ chức tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu 
chính công ích thông qua phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH theo đúng chỉ đạo 
của BHXH Việt Nam.



Vậy, BHXH tỉnh Lạng Sơn thông tin tới các đơn vị sử dụng lao động trên địa 
bàn tỉnh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ BHXH tỉnh;
- Bưu điện tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện;
- Lưu: VT, VP.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nông Văn Hoan
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