
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Thực hiện quyết định số 505/QĐ-BHXH ngày 27/03/2020 của Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy trình thu bảo hiểm xã 
hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 
nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết 
định số 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam, Trung tâm Công nghệ thông tin (Trung tâm) sẽ thực hiện nâng cấp phần 
mềm Thu và quản lý sổ thẻ (TST), phần mềm Kế toán tập trung (KTTT), phần 
mềm Giao dịch điện tử (GDĐT) để triển khai trong toàn Ngành. Trung tâm thực 
hiện tạm dừng hoạt động của phần mềm TST, KTTT, GDĐT bắt đầu từ 19h00 
ngày 03/7/2020 đến 06h00 ngày 04/7/2020 để nâng cấp và việc này sẽ không ảnh 
hưởng đến các phần mềm khác.

Được sự đồng ý của Phó Tổng Giám đốc Trần Đình Liệu, đồng thời để 
Trung tâm có thể kiểm soát được tốt hơn về kỹ thuật, hiệu năng của hệ thống và 
nghiệp vụ của các tính năng mới, trong thời gian đầu khi triển khai các phần mềm 
theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH, BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương chưa thực hiện chốt số liệu và ký xác nhận mẫu báo cáo hàng ngày, việc 
chốt và khóa dữ liệu sẽ do hệ thống tự động thực hiện. Các nội dung khác thực 
hiện theo đúng Quyết định số 505/QĐ-BHXH.

Trung tâm thông báo để BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
được biết và tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề 
nghị phản ánh về phòng Quản lý và phát triển phần mềm (số điện thoại 
0243.7753944) để phối hợp xử lý./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TGĐ Phạm Lương Sơn (để b/c);
- Phó TGĐ Trần Đình Liệu (để b/c);
- Các đơn vị: THU, ST, TCKT (để p/h);
- Giám đốc (để b/c);
- Lưu: VT, PM.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Đăng Khoa

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Số:           /CNTT-PM
V/v triển khai các phần mềm nghiệp vụ 

theo Quyết định số 505/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày     tháng     năm 2020
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