
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ SA ĐÉC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /UBND-VX 
 

Sa Đéc, ngày        tháng 7 năm 2022 

V/v phối hợp thực hiện kê khai số định 

danh cá nhân/căn cước công dân khi nộp 

hồ sơ tham gia BHXH, BHYT  

 

 

                                         

Kính gửi:   

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố 

và các tổ chức chính trị-xã hội; 

- Công an Thành phố; 

- Bảo hiểm xã hội Thành phố; 

 - Các ngành chuyên môn thuộc UBND Thành phố; 

- Các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc UBND 

Thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

                            

 Thực hiện Công văn số 340/UBND-THVX ngày 27/6/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc triển khai thực hiện kê khai số định danh cá 

nhân/căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT. Ủy ban nhân 

dân Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các ngành, các đơn vị sự nghiệp Thành phố 

Phối hợp với BHXH Thành phố thực hiện tuyên truyền, phổ biến đến cán 

bộ, công chức, người lao động về mục đích, ý nghĩa của việc kê khai số định 

danh cá nhân/căn cước công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đồng 

bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm. Đồng thời, thực hiện kê khai số định 

danh cá nhân/căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT cho cán 

bộ, công chức, người lao động tại đơn vị. 

2. Bảo hiểm xã hội Thành phố 

- Hướng dẫn tổ chức, cá nhân kê khai số định danh cá nhân/căn cước công 

dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT trên phạm vi toàn Thành phố. 

 - Cung cấp tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn kê khai số định danh cá 

nhân/căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT cho tổ chức, cá 

nhân trong quá trình triển khai thực hiện. 

- Tiếp nhận, giải quyết kịp thời mọi kiến nghị trong quá trình kê khai số 

định danh cá nhân/căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT để 

đảm bảo quyền lợi và lợi ích hợp pháp của người tham gia BHXH, BHYT. 

- Phối hợp Công an Thành phố trong việc thông báo số định danh cá nhân 

(đối với người dân chưa được cấp căn cước công dân) kịp thời đảm bảo quyền 

lợi cho công dân. 
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- Chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND xã, 

phường hướng dẫn cho đơn vị, người dân kê khai số định danh cá nhân/căn cước 

công dân khi nộp hồ sơ tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn quản lý. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện kê khai số định 

danh cá nhân/căn cước công dân khi tham gia BHXH, BHYT. 

3. Công an Thành phố 

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố, đồng thời chỉ đạo Công an xã, 

phường phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc thông báo số định 

danh cá nhân (đối với người dân chưa được cấp CCCD). 

4. Ủy ban nhân dân các xã, phường 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố tuyên truyền, phổ biến đến tổ 

chức, cá nhân về mục đích, ý nghĩa của việc kê khai số định danh cá nhân/căn 

cước công dân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đồng bộ với cơ sở dữ 

liệu quốc gia về bảo hiểm.  

- Lập hồ sơ người tham gia BHXH, BHYT đối với các đối tượng thuộc trách 

nhiệm quản lý kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân theo quy định. 

- Phối hợp với Bảo hiểm xã hội Thành phố hướng dẫn doanh nghiệp trên 

địa bàn kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân khi nộp hồ sơ tham gia 

BHXH, BHYT cho người lao động tại đơn vị. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố và các Tổ 

chức chính trị - xã hội 

Tuyên truyền để thành viên, hội viên, người dân hiểu về ý nghĩa, tầm 

quan trọng trong việc kê khai số định danh cá nhân/căn cước công dân vào cơ sở 

dữ liệu quốc gia.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung 

Công văn này ./.                                                                     

Nơi nhận:                                                          
- Như trên;                                                                   

- BHXH tỉnh Đồng Tháp;                                                         

- TT/TU,TT/HĐND Thành phố;                                         

- CT và các PCT.UBND Thành phố; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Thị Bình 
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