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THÔNG BÁO
Về việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình

Căn cứ Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của Bảo
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt động của Tổ chức
dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT);
Căn cứ Công văn số 2079/UBND-VX ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban
nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh về việc phối hợp triển khai thực hiện
Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 5 năm 2022 của BHXH Việt Nam;
Căn cứ Công văn số 3402/BHXH-TTPTĐT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của
BHXH thành phố Hồ Chí Minh về việc triển khai Công văn số 2079/UBND-VX
ngày 23/6/2022 của UBND Thành phố;
Căn cứ Công văn số 2437/UBND-VX của UBND quận Gò Vấp ngày
07/7/2022 về việc triển khai Quyết định 2079/UBND-VX ngày 23/6/2022 của
UBND Thành phố.
Bảo hiểm xã hội quận Gò Vấp thông báo việc đăng ký tham gia BHXH tự
nguyện, BHYT hộ gia đình như sau:
1. Đại lý thu BHXH, BHYT là Ủy ban nhân dân phường:
Tiếp nhận hồ sơ, thu tiền đóng BHXH, BHYT và ghi Biên lai thu tiền (Mẫu
C45-BB) cho người đăng ký tham gia BHXH, BHYT theo quy định đến hết ngày
14 tháng 7 năm 2022.
Kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2022, Đại lý thu BHXH, BHYT là Ủy ban nhân
dân phường không còn là Đại lý thu của cơ quan BHXH quận Gò Vấp nên không
tiếp nhận hồ sơ, sử dụng Biên lai thu tiền (Mẫu C45-BB) để ghi biên lai thu tiền đóng
BHXH, BHYT của người dân.
2. Các hình thức đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình:
Người dân có nhu cầu đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình
có thể đăng ký tham gia qua một trong bốn hình thức sau đây:
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2.1. Thông qua các Điểm thu BHXH, BHYT:
Người dân liên hệ trực tiếp một trong các Điểm thu BHXH, BHYT trên địa
bàn quận (đính kèm Danh sách điểm thu) để nộp hồ sơ và đóng tiền BHXH tự
nguyện, BHYT hộ gia đình.
* Có 2 cách thức đóng tiền như sau:
- Người dân đóng tiền mặt cho Nhân viên điểm thu, nhận Biên lai thu tiền (liên
màu đỏ Mẫu C45-BB có đóng dấu treo của cơ quan BHXH. Riêng Điểm thu là Bưu
điện thì Biên lai thu tiền do Bưu điện tự in, phát hành). Nhân viên Điểm thu phải có
Thẻ Nhân viên Tổ chức dịch vụ thu.
Lưu ý: người dân không đóng tiền BHXH, BHYT cho người không phải là
Nhân viên điểm thu (không có Thẻ Nhân viên); người dân phải yêu cầu Nhân viên
điểm thu cung cấp liên màu đỏ Biên lai thu tiền khi đã đóng tiền BHXH, BHYT theo
quy định để làm cơ sở nhận kết quả hồ sơ.
- Hoặc người dân đóng tiền thông qua chuyển khoản vào tài khoản của Tổ
chức dịch vụ thu. Lưu ý: người dân tuyệt đối không chuyển tiền vào tài khoản cá
nhân, kể cả tài khoản cá nhân của Nhân viên điểm thu hoặc nhân viên của cơ quan
BHXH.
2.2. Chuyển tiền vào tài khoản của BHXH quận:
Người dân ghi rõ và đầy đủ các tiêu chí Mã thẻ hoặc mã số BHXH, họ tên, nội
dung, số điện thoại liên hệ để đăng ký gia hạn hoặc mua mới BHYT hộ gia đình,
BHXH tự nguyện.
Ví dụ: - GD4797936546789/Nguyen Van A gia han BHYTHGD/0902155558
- 7936546789/Nguyen Van A tham gia BHXHTN/0902155558
* Danh sách tài khoản thu của BHXH quận Gò Vấp:
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2.3. Chuyển tiền vào tài khoản của BHXH quận Gò Vấp thông qua Cổng
Dịch vụ công Quốc gia tại https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng dịch vụ công của
BHXH Việt Nam tại https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn
Người dân truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công
của BHXH Việt Nam theo địa chỉ nêu trên, làm theo các bước hướng dẫn để thực
hiện đóng tiền gia hạn BHYT hộ gia đình, BHXH tự nguyện.
2.4. Thông qua các ứng dụng trực tuyến của ngân hàng trên điện thoại di
động
Người dân sử dụng tiện ích đóng BHXH, BHYT trên ứng dụng (app) của các
Ngân hàng dưới đây để đăng ký và đóng tiền gia hạn thẻ BHYT hộ gia đình, đóng
tiếp BHXH tự nguyện.
Một số ứng dụng (app) tại các ngân hàng như:
- Vietcombank của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam
(Vietcombank),
- BIDV Smartbanking của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam
(BIDV).
- MB Bank của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội (MBBank).
Trên đây là Thông báo về việc đăng ký tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ
gia đình của BHXH quận Gò Vấp./.
Nơi nhận:

KT. GIÁM ĐỐC

- BHXH TP.HCM (để b/c);
- TT. UBND quận (để b/c);
- BGĐ BHXH quận;
- UBND 16 phường;
- Lưu: VT.

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lý Thị Thanh Thúy
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