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THÔNG BÁO 

Về Triển khai hệ thống tin nhắn giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan 

Bảo hiểm xã hội 
 

Từ ngày 15/05/2019, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam sẽ triển khai Hệ 

thống tin nhắn đa phương tiện (sử dụng tiếng Việt không dấu) giữa người dân và 

doanh nghiệp với cơ quan BHXH như sau: 

I. Tin nhắn từ cơ quan BHXH gửi tự động đến đơn vị và cá nhân: 

1. Gửi thông báo tới đại diện doanh nghiệp sau khi doanh nghiệp nộp tiền. 

2. Khi Doanh nghiệp báo giảm cho người lao động hệ thống sẽ gửi tin nhắn 

thông báo cho người lao động. 

3. Gửi tin nhắn thông báo cho đơn vị, cá nhân nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH 

và khi cơ quan BHXH giải quyết xong hồ sơ. 

4. Thông báo cho người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình trước khi 

thẻ (BHYT) hết giá trị sử dụng 30 ngày. 

5. Tin nhắn thông báo cho người tham gia BHXH tự nguyện khi phương thức 

đóng đã đăng ký gần hết hạn. 

6. Thông báo số tiền được BHXH chi trả đối với người có thẻ BHYT đi khám 

chữa bệnh BHYT (mới bổ sung từ ngày 15/05/2019). 

II. Đầu số để đơn vị, cá nhân tra cứu: 8079 (mức phí 1.000 đồng/tin nhắn):  

1. Tra cứu thời gian tham gia BHXH, cú pháp: BH QT {Mã số bảo hiểm xã hội}. 

2. Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian, cú pháp: BH QT 

{Mã số bảo hiểm xã hội} {từ tháng-năm} {đến tháng-năm}. 

3. Tra cứu thời gian tham gia BHXH theo khoảng thời gian theo năm, cú pháp: 

BH QT {Mã số bảo hiểm xã hội} {từ năm} {đến năm}. 

4. Tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT, cú pháp: BH THE {Mã thẻ bảo hiểm y tế}. 

5. Tra cứu hồ sơ đã nộp, tình trạng hồ sơ, cú pháp: BH HS {mã hồ sơ}. 

(Mẫu tin nhắn kèm theo) 

* Lưu ý: Khi có phát sinh tăng mới lao động đơn vị hướng dẫn người tham gia 

kê khai đầy đủ thông tin và số điện thoại di động của cá nhân người tham gia trên 

Mẫu TK1-TS. 

Thông báo này thay cho Thông báo số 438/TB-BHXH ngày 05/04/2019. 

BHXH tỉnh thông báo đến các đơn vị, cá nhân được biết./. 
   

 

 

Nơi nhận: 
- Các đơn vị sử dụng lao động; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Đài phát thanh truyền hình tỉnh BR-VT; 

- Báo BR-VT; 

- Giám đốc (để b/c); 

- Các phòng nghiệp vụ; 

- BHXH các huyện, thành phố, thị xã; 

- Website BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT, CNTT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

Đặng Hồng Tuấn 
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