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PHẦN I 

 
HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ TRONG LĨNH 

VỰC BẢO HIỂM XÃ HỘI 
 

A. CÁC PHƯƠNG THỨC GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ: 

Có 2 phương thức để giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội như 

sau: 

- Phương thức 1: Dùng trực tiếp cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt 

Nam, không thông qua nhà cung cấp dịch vụ nào. Đường dẫn như sau: 

http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn/ 

- Phương thức 2: Thông qua nhà cung cấp dịch vụ gia tăng về giao dịch điện 

tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội (dịch vụ I-VAN) 

B. HƯỚNG DẪN: 

I. Lời nói đầu: 

Đây chỉ là phần  hướng dẫn các đơn vị đăng ký giao dịch điện tử, không 

phải là hướng dẫn thao tác lập hồ sơ. Phần thao tác lập hồ sơ trong các phần 

mềm hỗ trợ sẽ có phần hướng dẫn khác. 

Đối với phương thức giao dịch điện tử thông qua nhà cung cấp dịch vụ I-

VAN, các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau có thể sẽ có các phần mềm hỗ trợ 

cũng như hướng dẫn đăng ký khác nhau, do đó, trong bài hướng dẫn này chúng 

tôi chỉ hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp bằng phương thức thông qua cổng thông tin 

điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn/
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II. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN: 

 

Vì một số trình duyệt hiện nay khóa các trang web dùng Java Plug-in, nếu 

muốn sử dụng phải thực hiện nhiều thao tác phức tạp hơn, do đó, chúng tôi khuyến 

cáo các đơn vị nên sử dụng trình duyệt Internet Explorer (IE) phiên bản 10 trở lên 

cho việc thực hiện kê khai giao dịch điện tử lĩnh vực bảo hiểm xã hội, từ lúc này trở 

về sau trong hướng dẫn này, mọi thao tác liên quan đến trình duyệt đều là sử dụng 

trình duyệt Internet Explorer. 

Để thuận tiện, chúng tôi cũng chỉ hướng dẫn thực hiện các bước đăng ký 

giao dịch điện tử trên hệ điều hành Windows 7, các phiên bản Windows cao hơn 

đều có các bước thực hiện tương tự. 

Bước 1: Chuẩn bị 

Đầu tiên, các bạn mở trình duyệt và truy cập địa chỉ sau:  

http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn/ 

 

1.  Tải về tất cả các phần mềm trong mục “HỖ TRỢ”, sau đó cài đặt vào 

máy tính sử dụng để giao dịch điện tử. 

Lưu ý: Riêng phần Java Plug-in, các bạn nên thực hiện như sau: 

 - Gỡ bỏ toàn bộ các phiên bản Java Plug-in đã cài đặt trên máy tính. 

http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn/
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 - Mở Internet Explorer (IE), vào trang www.java.com, sau đó click vào mục 

“Free Java Download” để tải và cài đặt phiên bản Java mới nhất. Các bạn cần 

phải dùng Internet Explorer làm bước này, để tải đúng phiên bản Java, sau đó cài 

đặt vào máy tính. 

 

 - Tiếp theo là tạo đường dẫn an toàn cho Java Plug-in 

 Các bạn vào Start  All Programs  Chọn mục Java  Chọn Configure 

Java như hình bên dưới: 

 

Mở mục Security  Chọn Edit Site List  tạo Exception Site List giống 

như hình bên dưới, nhấn OK để có hiệu lực. 

http://www.java.com/
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 Đến đây, các bạn đã hoàn tất bước chuẩn bị cho trình duyệt để sẵn sàng đăng 

ký giao dịch điện tử, hãy khởi động lại máy tính để các chương trình hoạt động ổn 

định. 

2. Chữ ký số: 

Đối với việc kê khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các bạn có thể sử dụng chữ ký số của bất kỳ nhà 

cung cấp nào đã được pháp luật công nhận để thực hiện giao dịch. 

Cắm USB Token của chữ ký số vào máy tính thực hiện giao dịch điện tử, để 

sẵn sàng đăng ký. 

Bước 2: Tạo tài khoản: 

 1. Đối với đơn vị mới chưa có tài khoản ở bất kỳ phần mềm hỗ trợ lập 

hồ sơ BHXH nào: 

Việc tạo tài khoản như sau, mở trình duyệt, truy cập vào địa chỉ: 

http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn/ 

  

http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn/
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Chọn mục Đăng ký như hình bên dưới 

 

 Sau đó kê khai theo mẫu, các mục có dấu * thì cần phải điền thông tin thật 

chính xác.  

Thông tin về tài khoản sẽ được gửi về địa chỉ email đã khai báo và sau 

này, mọi thông tin về giao dịch cũng sẽ được gửi về địa chỉ email này, chính vì 

vậy, chúng tôi khuyến cáo các bạn nên sử dụng địa chỉ email chính thức của 

đơn vị, hạn chế sử dụng địa chỉ email của cá nhân để khai báo. 

 

 Sau khi khai báo, nhấn vào Đăng ký để hoàn tất khai báo như hình bên dưới, 

nhấn vào OK để chuyển sang đăng ký chữ ký số:  
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 Các bạn sẽ gặp một số bảng thông báo về bảo mật của trình duyệt liên quan 

đến Java, hãy thực hiện theo như hình bên dưới: 
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 Đến đây, nếu các bạn chưa cắm USB Token vào máy tính, sẽ có thông báo 

nhắc nhở. Hãy chọn đúng chữ ký số các bạn muốn đăng ký giao dịch, sau đó, click 

vào mục Thực hiện ký để hoàn tất đăng ký như hình bên dưới 

 

 Như vậy, các bạn đã hoàn tất quá trình đăng ký tài khoản, sẽ có email thông 

tin về tài khoản gửi đến địa chỉ mail đã đăng ký. 

 Sau khi nhận được email thông báo, đến lúc này, các bạn có thể đăng nhập 

bằng tài khoản của đơn vị mình, dùng phần mềm hỗ trợ iBHXH lập hồ sơ để nộp 

hồ sơ điện tử thông qua cổng thông tin. 

 2. Đối với đơn vị đã có tài khoản giao dịch điện tử đã được tạo trên các 

phần mềm hỗ trợ lập hồ sơ BHXH: 

Các bạn nên chú ý kỹ, trước khi tạo tài khoản trên cổng thông tin, phải chắc 

chắn rằng đơn vị của các bạn đã ngưng sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ I-
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VAN, việc ngưng đăng ký sử dụng này sẽ được thực hiện trên phần mềm hỗ trợ lập 

hồ sơ của nhà cung cấp. Cũng tương tự, trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ của các 

nhà I-VAN, các bạn cũng phải hủy đăng ký sử dụng dịch vụ trên cổng thông tin. 

Như vậy, tại một thời điểm cụ thể, đơn vị của các bạn chỉ có thể đăng ký sử dụng 

theo một phương thức giao dịch điện tử duy nhất. 

Đơn vị của các bạn nếu đã đăng ký thành công giao dịch điện tử với một nhà 

cung cấp I-VAN, thì chắc chắn phải có cài phần mềm hỗ trợ lập hồ sơ bảo hiểm xã 

hội của nhà cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc phần mềm iBHXH (phần mềm hỗ trợ lập 

hồ sơ của Bảo hiểm xã hội Việt Nam) trên máy tính của người làm công tác bảo 

hiểm xã hội tại đơn vị của các bạn. 

Ở đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn ngưng đăng ký sử dụng dịch vụ của 

các nhà I-VAN tại phần mềm iBHXH, các phần mềm của các nhà cung cấp dịch vụ 

I-VAN khác (nếu có) cũng thực hiện tương tự.  

Các bạn mở phần mềm iBHXH 2015 đã cài đặt, đăng nhập vào chương trình 

bằng tài khoản đã được cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ I-VAN. 

 

Khi đơn vị của các bạn đã đăng ký sử dụng dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ 

I-VAN, tức là mã số thuế đơn vị của các bạn đã được hệ thống giao dịch điện tử 

của chúng tôi ghi nhận và tạo một tài khoản với mã số thuế đơn vị của các bạn.  
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Sau khi các bạn đăng ký ngừng giao dịch điện tử với nhà cung cấp I-VAN 

nào đó, tài khoản này không mất đi, mà chỉ chuyển trạng thái sang sử dụng phương 

thức giao dịch khác (nhà cung cấp I-VAN khác hoặc trực tiếp trên cổng thông tin) 

do đó, các bạn lưu ý trước khi ngừng giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ I-

VAN, các bạn phải ghi lại chính xác các thông tin đã đăng ký trên phần mềm hỗ trợ 

lập hồ sơ (bao gồm: email, điện thoại….) để đăng ký lại chính xác các thông tin 

trên theo phương thức giao dịch mới. 

Để đăng ký ngừng giao dịch, tiến hành như sau: vào mục Đăng ký giao 

dịch, chọn phần Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN như hình bên dưới: 

 

 Sau đó, khai báo các trường và click vào Đăng ký ở góc phải bên dưới. Sau 

đó, sẽ có thông báo hủy thành công, lưu ý thông báo này có thể sẽ bị chậm vài phút 

vì cần thời gian để đồng bộ. 

Sau khi ngừng sử dụng giao dịch điện tử với các nhà cung cấp I-VAN thành 

công, đơn vị của các bạn đã sẵn sàng để đăng ký giao dịch điện tử trên cổng thông 

tin.Sau đó, các bạn thực hiện lại phần 1 của bước này như đơn vị mới. 

Tuy nhiên sẽ có thể phát sinh một số sự cố như sau: 

- Nếu các bạn nhận được email thông báo thông tin tài khoản với mật khẩu 

là “Không thay đổi”, đó là tài khoản của đơn vị các bạn đã tồn tại do được tạo từ 
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phần mềm hỗ trợ lập hồ sơ từ trước, để lấy lại mật khẩu các bạn thao tác như hình 

bên dưới: 

 

 

 

- Một số trường hợp sẽ không nhận được email thông báo (sau 24 giờ), 

hướng xử lý là các bạn liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội bằng điện thoại (đường 

dây nóng), chúng tôi sẽ yêu cầu các bạn xác nhận bằng cách gửi thông tin chi tiết 
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đơn vị qua email trong đó kèm chữ ký số của đơn vị để thông báo sự cố, chúng tôi 

sẽ có hướng khắc phục kịp thời cho các bạn. 

__________________________________________________________ 

Mọi thắc mắc về đăng ký giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã 

hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, các bạn vui lòng liên hệ hệ thống 

đường dây nóng về giao dịch điện tử đã được công bố trên trang thông tin của 

Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh.  

Trân trọng! 

Chúc các bạn thành công! 


