
Kính gửi:

- Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

- Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

(Sau đây gọi chung là các Đơn vị)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam về 

việc tập trung triển khai công tác khai báo y tế thông qua ứng dụng NCOVI để 

cung cấp thông tin sức khỏe, hỗ trợ ngành y tế phòng chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19), Bảo hiểm xã hội (BHXH) 

Việt Nam đã thực hiện gửi tin nhắn thông báo mã số BHXH để khai báo y tế điện 

tử bắt đầu từ ngày 11/03/2020. Tin nhắn được Hệ thống tin nhắn tương tác đa 

phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan Bảo hiểm xã hội (SMS) 

gửi đến tất cả người đã, đang tham gia BHXH, BHYT đã khai báo số điện thoại 
với cơ quan BHXH. Nội dung tin nhắn: “Để khai báo thông tin y tế điện tử, 
Ông (Bà) Nguyễn Văn A sử dụng mã số BHXH:  XXXXXXXXXX.  Liên hệ 

tổng đài 19009696 nếu cần hỗ trợ”. 

BHXH Việt Nam đề nghị các Đơn vị nghiêm túc thực hiện các nội dung 

sau:

- Yêu cầu các công chức, viên chức, lao động hợp đồng (CCVC) trong đơn 

vị thực hiện khai báo Y tế điện tử thông qua các ứng dụng trên thiết bị di động 

được tải về từ địa chỉ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ncovimobifone 

hoặc https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vnptit.innovation.ncovi. (Chi tiết 
hướng dẫn tại Phụ lục 1 gửi kèm).

- Khuyến khích các CCVC hỗ trợ người thân, người xung quanh cùng tham 

gia khai báo y tế điện tử và cách tra cứu mã số BHXH.

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT tra cứu 

mã số BHXH trên Cổng thông tin BHXH Việt Nam, lấy thông tin về mã số BHXH 

từ mã thẻ BHYT và trên sổ BHXH để khai báo y tế điện tử (Chi tiết hướng dẫn 

tại Phụ lục 2 gửi kèm).
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các Đơn vị phản ánh 

về BHXH Việt Nam (Trung tâm Công nghệ thông tin, điện thoại: 0243.7753944) 

để được hướng dẫn, phối hợp giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;

- Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (đề b/c);

- Bộ Y tế;
- Tổng Giám đốc (để b/c);

- Các Phó TGĐ;
- Lưu: VT, CNTT.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Lương Sơn

Bảo hiểm xã hội Việt Nam
12-03-2020 08:35:52 +07:00


