
 

HƢỚNG DẪN GỬI DỮ LIỆU ĐĂNG KÝ KHAI SINH 

CỦA TRẺ EM DƢỚI 6 TUỔI SANG CƠ QUAN BẢO HIỂM XÃ HỘI 

 

 Nhằm triển khai một cách hiệu quả Thông tư liên tịch số 05/2015/TTLT-BTP-

BCA-BYT ngày 15/5/2015 của Bộ Tư pháp, Bộ Công an và Bộ Y tế hướng dẫn thực 

hiện liên thông các thủ tục hành chính về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp 

thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi, Bộ Tư pháp, Bộ Thông tin và Truyền thông 

và Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phối hợp kết nối, liên thông thành công dữ liệu đăng 

ký khai sinh của trẻ em dưới 6 tuổi giữa Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ 

tịch dùng chung của Bộ Tư pháp và Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã 

hội Việt Nam thông qua trục NGSP. Việc kết nối này cho phép các UBND cấp xã và 

Phòng Tư pháp cấp huyện có thể gửi dữ liệu đăng ký khai sinh của trẻ dưới 6 tuổi 

sang Cơ quan Bảo hiểm xã hội để tiến hành cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ. 

 Dưới đây là mô hình triển khai, đối tượng tham gia và chi tiết các bước thực 

hiện: 

1. Mô hình triển khai 

 
Hình 1: Mô hình triển khai kết nối, liên thông dữ liệu đăng ký khai sinh  

và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dƣới 6 tuổi. 

2. Đối tƣợng tham gia thực hiện 

 - Công chức tư pháp hộ tịch tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện tham 

gia sử dụng Hệ thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư 

pháp: thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ; 

 - Cán bộ tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện được phân công giải 

quyết hồ sơ đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ: thực hiện chuyển thông tin khai 

sinh của trẻ, thông tin đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế sang Cơ quan Bảo hiểm Xã hội 

có thẩm quyền; 



 

- Cán bộ tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội có thẩm quyền: thực hiện cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ; 

 - Cán bộ tại UBND cấp xã, Phòng Tư pháp cấp huyện được phân công trả kết 

quả đăng ký khai sinh và kết quả đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ: thực hiện trả 

giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế của trẻ cho người đăng ký. 

3. Các bƣớc thực hiện 

 Bƣớc 1: Bước chuẩn bị: 

Người dùng tham gia sử dụng Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử (thuộc Hệ 

thống thông tin đăng ký và quản lý hộ tịch dùng chung của Bộ Tư pháp) chủ động 

cập nhật chính xác địa chỉ trụ sở của Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn hoặc Phòng 

Tư pháp tại mục cấu hình trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử để đảm bảo thẻ 

bảo hiểm y tế của trẻ sẽ được đơn vị cung cấp dịch vụ bưu chính trả đúng địa chỉ trụ 

sở của Ủy ban nhân dân/Phòng Tư pháp (trong trường hợp người đi đăng ký có nhu 

cầu nhận thẻ bảo hiểm y tế của trẻ tại trụ sở của Ủy ban nhân dân/Phòng Tư pháp). 

 
Hình 2: Cấu hình địa chỉ Ủy ban/Phòng Tƣ pháp 

Bƣớc 2: Thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ: 

- Ngay sau khi tiếp nhận đầy đủ các hồ sơ đăng ký khai sinh, công chức tư 

pháp hộ tịch tại UBND cấp xã hoặc tại Phòng Tư pháp cấp huyện tiến hành đăng ký 

khai sinh cho trẻ trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử. 

 - Sau khi hoàn thành đăng ký khai sinh, trường hợp tính đến thời điểm dữ liệu 

được lưu chính thức trên phần mềm trẻ chưa đủ 6 tuổi, dữ liệu đăng ký khai sinh của 

trẻ sẽ được đưa vào danh sách Chuyển hồ sơ khai sinh sang Bảo hiểm Xã hội để cấp 

thẻ bảo hiểm y tế. Trạng thái hồ sơ lúc này là “chƣa gửi”. 



 

 
Hình 3: Danh sách đăng ký khai sinh của trẻ dƣới 6 tuổi đang chờ hoặc đã đƣợc chuyển  

sang Cơ quan Bảo hiểm Xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế 

 Bƣớc 3: Chuyển thông tin đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ sang Hệ thống 

cấp thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

Trường hợp người đi đăng ký khai sinh cho trẻ có nhu cầu đăng ký cấp thẻ bảo 

hiểm y tế cho trẻ, cán bộ tại UBND cấp xã hoặc tại Phòng Tư pháp cấp huyện được 

phân công
1
 giải quyết hồ sơ đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ cần thực hiện các 

thao tác sau đây: 

- Truy cập vào danh sách Chuyển hồ sơ khai sinh sang Bảo hiểm Xã hội, tìm 

hồ sơ khai sinh của trẻ (ở trạng thái “chƣa gửi”), thực hiện hoàn thiện, bổ sung các 

thông tin sau đây: 

+ Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: chọn 1 cơ sở khám chữa bệnh trong 

danh mục các cơ sở khám chữa bệnh được liệt kê trong phần mềm; 

+ Người giám hộ/địa chỉ trên thẻ BHYT của trẻ ghi theo: chọn 1 trong các lựa 

chọn theo “thông tin cha”, “thông tin mẹ” hay “thông tin người đi đăng ký khai sinh”; 

+ Hình thức nhận thẻ: “trực tiếp tại trụ sở nơi đăng ký khai sinh” hay “tại địa 

chỉ của người giám hộ (thông qua dịch vụ bưu chính)”; 

                                           
1
 Trường hợp cán bộ được phân công không phải là Công chức tư pháp hộ tịch: Đề nghị Phòng Tư pháp cấp huyện và 

UBND cấp xã đăng ký danh sách gửi về Sở Tư pháp để Sở cấp tài khoản truy cập vào danh sách Chuyển hồ sơ khai sinh 

sang Bảo hiểm Xã hội trên Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử. 



 

- Bấm bút Chuyển BHXH để gửi hồ sơ sang Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế. 

Khi đó, hồ sơ sẽ được chuyển sang trạng thái “chờ gửi”. 

 
Hình 4: Chọn nơi khám chữa bệnh ban đầu, thông tin ghi trên thẻ BHYT và hình thức nhận thẻ cho các hồ sơ 

khai sinh của trẻ dƣới 6 tuổi cần chuyển sang Cơ quan Bảo hiểm Xã hội để cấp thẻ bảo hiểm y tế 

 Lƣu ý: 

- Đối với thông tin “Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu”: Để đáp ứng đầy 

đủ các nhu cầu lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu cho trẻ có thể phát 

sinh trong thực tiễn, Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử cho phép lựa chọn nơi 

khám chữa bệnh ban đầu trong danh sách các cơ sở khám chữa bệnh trên phạm vi 

toàn quốc. Tuy nhiên, người dùng cần lựa chọn chính xác cơ sở khám chữa bệnh mà 

người đi đăng ký khai sinh cho trẻ đã đăng ký, hạn chế tối đa các sai sót do chọn 

nhầm thông tin; 

- Đối với thông tin “Người giám hộ/địa chỉ trên thẻ BHYT của trẻ ghi theo”: 

Trường hợp trẻ chưa xác định được cha, phần mềm sẽ mặc định gán thông tin theo 

“Thông tin mẹ”; trường hợp trẻ chưa xác định được mẹ, phần mềm sẽ mặc định gán 

thông tin theo “Thông tin cha”; trường hợp trẻ chưa xác định được cả cha và mẹ hoặc 

trẻ bị bỏ rơi, phần mềm mặc định gán thông tin theo “Thông tin người đi đăng ký 

khai sinh”. Tuy nhiên, trong trường hợp địa phương chưa triển khai Hệ thống đăng ký 

hộ tịch trực tuyến của Bộ Tư pháp hoặc chưa thực hiện liên thông dữ liệu khai sinh từ 

Hệ thống một cửa điện tử (theo hướng dẫn tại Công văn số 2823/BTP-CNTT ngày 

29/7/2019 của Bộ Tư pháp), Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử sẽ chưa chuyển 



 

được thông tin về địa chỉ của người đi đăng ký khai sinh sang Hệ thống cấp thẻ bảo 

hiểm y tế (do chưa có thông tin địa chỉ của người đi đăng ký); 

 
Hình 5: Chuyển hồ sơ sang Cơ quan Bảo hiểm Xã hội 

- Định kỳ sau mỗi khoảng thời gian nhất định (từ 30 đến 45 phút – tùy thuộc 

cấu hình của hệ thống) danh sách các hồ sơ đăng ký khai sinh đang ở trạng thái “chờ 

gửi” sẽ lần lượt được chuyển sang Hệ thống cấp thẻ bảo hiểm y tế để Cơ quan Bảo 

hiểm Xã hội có thẩm quyền tiến hành xử lý. Sau khi được gửi thành công, hồ sơ sẽ 

được chuyển sang trạng thái “đã gửi”. Do đó, trường hợp người dùng chọn nhầm 

thông tin tại các mục “Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu”, “Người giám hộ/địa 

chỉ trên thẻ BHYT của trẻ ghi theo”, “Hình thức nhận thẻ” người dùng chỉ có thể 

chọn lại và tiến hành gửi lại hồ sơ nếu hồ sơ đang ở trạng thái “chờ gửi”. Trường 

hợp hồ sơ “đã gửi” sẽ không thể chọn lại và gửi lại hồ sơ; 

- Đối với những dữ liệu đăng ký khai sinh đã được gửi sang Hệ thống cấp thẻ 

bảo hiểm y tế nhưng bị trả về do có lỗi xảy ra, Phần mềm đăng ký khai sinh điện tử sẽ 

tiến hành cảnh báo để người dùng có thẩm quyền kiểm tra lại thông tin trước khi 

quyết định có tiếp tục gửi lại hồ sơ hay không. 



 

 
Hình 6: Hồ sơ khai sinh đƣợc đƣa vào danh sách chính thức chuyển sang Cơ quan Bảo hiểm Xã hội 

 Bƣớc 4: Thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ: 

Ngay khi tiếp nhận dữ liệu điện tử về thông tin khai sinh, đăng ký cấp thẻ bảo 

hiểm y tế của trẻ dưới 6 tuổi, cán bộ tại Cơ quan Bảo hiểm Xã hội có thẩm quyền 

thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế theo hướng dẫn của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam 

(Trung tâm Công nghệ thông tin). 

 Bƣớc 5: Trả giấy khai sinh, thẻ bảo hiểm y tế của trẻ cho người đăng ký 

Ngay sau khi chính thức nhận được giấy khai sinh từ công chức tư pháp hộ tịch 

và thẻ bảo hiểm y tế từ Cơ quan Bảo hiểm Xã hội, cán bộ được phân công trả kết quả 

đăng ký khai sinh và kết quả đăng ký cấp thẻ bảo hiểm y tế của trẻ tiến hành trả giấy 

khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế của trẻ cho người đăng ký./. 

 


