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Số:          /BHXH-VP
V/v phối hợp triển khai phần mềm 

chuyển phát hồ sơ BHXH

Quảng Trị, ngày       tháng 8 năm 2020

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

Thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính 
công ích;

Căn cứ Hợp đồng số 01/HĐBC/BĐQT-BHXH ngày 22/02/2017 giữa Bảo hiểm 
xã hội (BHXH) tỉnh Quảng Trị và Bưu điện tỉnh Quảng Trị về việc tiếp nhận hồ sơ, trả 
kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ Bưu chính công ích.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ) trong việc 
nộp hồ sơ, theo dõi, định vị các bưu gửi của BHXH, góp phần minh bạch thông tin, nâng 
cao chất lượng phục vụ các đơn vị SDLĐ, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam đã xây dựng 
phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH đáp ứng yêu cầu của cơ quan BHXH và đơn vị 
SDLĐ. 

Bưu điện tỉnh Quảng Trị có trách nhiệm tập huấn, hướng dẫn các đơn vị SDLĐ sử 
dụng phần mềm. Tuy nhiên, do tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid -19 nên 
Bưu điện tỉnh không tổ chức tập huấn cho các đơn vị SDLĐ theo Kế hoạch. 

Để triển khai đồng bộ, hiệu quả phần mềm chuyển phát hồ sơ BHXH cho tất cả 
các đơn vị SDLĐ, Bưu điện tỉnh đã xây dựng Clip hướng dẫn cụ thể từng bước thực 
hiện Phần mềm và cung cấp số điện thoại hỗ trợ từ xa. (các đơn vị SDLĐ truy cập vào 
địa chỉ website https://bhxh.vnpost.vn/ để nhận tài liệu và Clip hướng dẫn sử dụng).

BHXH tỉnh Quảng Trị kính đề nghị các đơn vị SDLĐ ứng dụng phần mềm và 
phối hợp với Bưu điện để được hướng dẫn cụ thể trong việc sử dụng Phần mềm 
chuyển phát hồ sơ BHXH. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về Bưu điện tỉnh (qua Đ/c 
Phương, ĐT 0917988628; Đ/c Nguyễn Hiệp, ĐT 0942954000) hoặc BHXH tỉnh 
(Phòng CNTT ĐT 0233.3666162) để được hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- Bưu điện tỉnh (để thực hiện);
- Giám đốc, các PGĐ BHXH tỉnh (b/c);
- BHXH các huyện, TX (để thực hiện và sao gửi 
đến các ĐVSDLĐ theo phân cấp);
- Các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

    GIÁM ĐỐC
                 

                      

Hồ Sỹ Nam

https://bhxh.vnpost.vn/
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