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1. PHẦN 1: GIỚI THIỆU 

MỤC ĐÍCH VÀ Ý NGHĨA CỦA TÀI LIỆU: 

Tài liệu này được xây dựng nhằm hướng dẫn nhân viên hướng dẫn đăng ký tài khoản, kê khai 

trên phần mềm IBHXH 2015, ký tờ khai bằng phần mềm IBHXHSigning và nộp hồ sơ trực 

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

PHẠM VI TÀI LIỆU: 

Tài liệu này bao gồm các mục chính 

 Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp hồ sơ bảo hiểm trực tuyến 

 Hướng dẫn cài đặt, kê khai hồ sơ trên phần mềm iBHXH 2015 

 Hướng dẫn ký tờ khai phần mềm iBHXH Signing 

 Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 Hướng dẫn xử lý các sự cố thường gặp 

TÀI LIỆU NÀY PHỤC VỤ CÁC ĐỐI TƯỢNG SAU: 

Nhân viên hỗ trợ, KH sử dụng  

CẤU TRÚC TÀI LIỆU: 

Tài liệu này gồm 6 phần, được bố trí như sau: 

Phần 1:  Giới thiệu: Giới thiệu tài liệu, nêu mục tiêu, phạm vi, các thuật ngữ và cấu trúc tài liệu , 

đối tượng sử dụng Tài liệu  

Phần 2: Hướng dẫn đăng ký tài khoản nộp hồ sơ bảo hiểm trực tuyến  

Phần 3: Hướng dẫn cài đặt, kê khai hồ sơ trên phần mềm iBHXH 2015 

Phần 4: Hướng dẫn ký tờ khai phần mềm iBHXH Signing 

Phần 5: Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến tại hệ thống bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Phần 6: Hướng dẫn xử lý các sự cố thường gặp khi kê khai BHXH Việt Nam 

  

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


QUY TRÌNH CÁC BƯỚC THỨC HIỆN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN, TẢI PHẦN MỀM, KÊ KHAI VÀ 

GỬI TỜ KHAI HỆ THỐNG BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

Người kê khai 

BHXH 

Hệ thống BHXH điện tử 

http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn  

 

Phần mềm 

iBHXH2015 

 

Phần mềm 

iBH Signing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bước 1: Đăng ký mới tài khoản trên 

cổng thông tin điện tử BHXH Việt 

Nam tại link: 

http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn  

 

Bước 2: Tải phần mềm iBH về, 

cài đặt, kê khai tờ khai và kết xuất 

tờ khai định dạng .XML 

 

Bước 3: Tải phần mềm iBHXH 

Signing, cài đặt và thực hiện ký số 

offiline tờ khai XML đã kết xuất 

từ iBH 

 

Bước 4: Đăng nhập cổng thông tin điện 

tử BHXH VN để gửi tờ khai XML đã 

được ký số thành công 

 

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


2. PHẦN 2: BƯỚC 1: ĐĂNG KÝ MỚI TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN 

TỬ BHXH VIỆT NAM TẠI LINK: HTTP://KEKHAI.BAOHIEMXAHOI.GOV.VN  

Điều kiện đảm bảo 

- Người kê khai phải có chứng thư số còn hiệu lực, được cắm vào máy tính. Đã cài đặt và đăng 

nhập, kiểm tra được thông tin chứng thư số 

- Máy tính cài đặt phần mềm Java 7U80 (đã thiết lập). Download tại: http://viettel-

ca.vn/download --> Java 7U80 dành cho win 32 bit / Java 7U80 dành cho win 64 bit 

 

Cách thiết lập Java 7U80 

 Vào Control Panel  Java (Hiển thị như hình) 

 

 Chọn Sercurity và cài đặt như hình  chọn Apply 

http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn/
http://viettel-ca.vn/download
http://viettel-ca.vn/download


 

 Chọn Generel và chọn nút View như hình:  



 



 

 Chọn tất cả các dòng trong bảng bà chọn button xóa ‘X’ 

 

Thực hiện tương tự bước 3.4 cho các item trong combobox ‘Show’.  



 

Bước 1.1. Truy cập cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam tại link: 

http://kekhai.baohiemxahoi.gdt.gov.vn  Chọn Đăng ký 

 

Bước 1.2. : Điền các thông tin của doanh nghiệp   Nhấn Đăng ký 

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


 

Chọn OK để thực hiện đăng ký 

 

Hệ thống load Java để đọc chứng thư số  tích chọn “I accept the risk and want to run this 

application”  Run 



 

Chọn “Don’t Block”  Run 

 



 

Bước 1.3. Chọn chứng thư số của công ty  Thực hiện ký 

 

Chọn “I accept the risk and want to run this application”  Run 



 

Bước 1.4 Nhập PIN code (mật khẩu của USB Token)  Đăng nhập 

 

Hệ thống báo đăng ký thành công. Kiểm tra email để lấy thông tin đăng nhập! 



 

Mở email kiểm tra kết quả 

 



3. PHẦN 3: BƯỚC 2: TẢI PHẦN MỀM IBH VỀ, CÀI ĐẶT, KÊ KHAI TỜ KHAI VÀ 

KẾT XUẤT TỜ KHAI ĐỊNH DẠNG .XML 

Bước 2.1 Tải phần mềm iBH trên trang chủ của cổng thông tin điện tử BHXXH VN tại link: 

http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn  Cài đặt phần mềm tại máy tính 

 

Cài đặt phần mềm  Tiếp tục  

 

Chọn Tiếp tục  

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


 

Chọn Cài đặt 

 



 

Chọn Kết thúc 

 



Bước2.2. Mở phần mềm iBHXH 2015  Đăng nhập không dùng tài khoản (Hỗ trợ đơn vị có thể lập 

hồ sơ theo các biểu mẫu trong iBHXH nhưng không đăng ký giao dịch điện tử) 

 

 

Bước 2.3. Thiết lập các thông tin đơn vị  Thông tin chung  Thông tin đơn vị 

Trong tab “Thông tin chung”  chọn “Thêm (F1)”  nhập thông tin đơn vị, tài khoản kích 

hoạt, thông tin người ký… 

Tiếp tục chọn tab “Thông tin Cơ quan quản lý”  chọn “Thông tin giao dịch với Cơ quan 

BHXH  nhấp chọn dấu cộng “+” để nhập Mã đơn vị và “Lưu” lại. Sau cùng chọn “Lưu (F5)” 

để hoàn tất. 



 

 



Sau khi khai báo các thông tin đơn vị thành công. Người kê khai thực hiện kê khai các tờ khai 

mà cần phải nộp cho BHXH. Sau khi kê khai xong  Tiến hành kết xuất hồ sơ: Mở menu “Kết 

xuất BC” chọn loại hồ sơ cần kết xuất báo cáo  “Xuất file BHXH-VAN ” 

 

Chọn vị trí lưu file BHXH-VAN  OK 

 



4. PHẦN 4: BƯỚC 3: TẢI PHẦN MỀM IBHXH SIGNING, CÀI ĐẶT VÀ THỰC HIỆN 

KÝ SỐ OFFILINE TỜ KHAI XML ĐÃ KẾT XUẤT TỪ IBH 

Bước 3.1: Tải phần mềm Phần mềm ký offline iBH Signing tại link: http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn  

 Cài đặt phần mềm tại máy tính  chạy phần mềm  

 

Bước 3.2. Chọn “Chọn file để ký”  chọn file cần ký  chọn “Open” 

 

Bước 3.3. Tiếp theo, gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính  chọn “Ký” và nhập mã pin chữ ký số  Để 

xem vị trí lưu file vừa ký, chọn “Mở folder”. 

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


 

Lưu ý: Tất cả các file hồ sơ đã hoàn tất ký offline sẽ không còn hiển thị trong thư mục đã lưu trước khi ký 

nữa mà sẽ được mặc định lưu trong thư mục mới của chương trình (là chức năng “Mở folder” ở trên) 



5. PHẦN 5: BƯỚC 4: ĐĂNG NHẬP CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BHXH VN ĐỂ GỬI 

TỜ KHAI XML ĐÃ ĐƯỢC KÝ SỐ THÀNH CÔNG 

Bước 4.1. Đăng nhập cổng thông tin điện tử BHXH VN tại link: http://kekhai.baohiemxahoi.gov.vn  

Đăng nhập  

 

Bước 4.2. Đăng ký hồ sơ BHXH giao dịch qua Cổng thông tin điện tử. Sau khi đăng nhập, chọn “Tài 

khoản”   chọn “Đăng ký thêm hồ sơ”  ở cột Đăng ký thêm chọn các hồ sơ cần đăng ký và gắn thiết 

bị chữ ký số   chọn “Thêm hồ sơ”  chọn chữ ký số và nhập mã pin chữ ký số để hoàn tất. 

 

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


Bước 4.. Chọn menu “Nộp hồ sơ”  Chọn “Choose File”  Chọn file hồ sơ cần nộp  Open 

 

 

Bước 4.3. Chọn “Kiểm tra hồ sơ”   Sau khi hoàn tất việc Kiểm tra  Nhấn Nộp hồ sơ để gửi hồ sơ 

đến cơ quan BHXH 

 



Sau khi nộp hồ sơ thành công thì hệ thống sẽ báo “Nộp hồ sơ thành công. Mã giao dịch là:……” 

 



6. PHẦN 6: HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC LỖI THƯỜNG GẶP 

6.1. LỖI: KHI THỰC HIỆN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN HỆ THỐNG BÁO “KHÔNG RẢI 

ĐƯỢC LÊN SERVER” 

 

Nguyên nhân lỗi 

- Nguyên nhân 1: Java máy tính cài đặt không phải là version 7U80 hoặc Java chưa 

thực hiện cấu hình 

- Nguyên nhân 2: Chứng thư số của người kê khai thuế không còn thời gian hiệu lực 

- Nguyên nhân 3: Mã đơn vị không khớp với dữ liệu MST 

Cách xử lý 

- Xử lý NN 1: Thực hiện cài đặt, cấu hình theo hướng dẫn sau 

- Xử lý NN2: Đảm bảo CTS còn thời hạn, không bị thu hồi. Nếu CTS bị hết hạn hay 

thu hồi thì người kê khai BH vui lòng thực hiện gia hạn chứng thư số 

- Xử lý NN3: Người kê khai kiểm tra lại mã đơn vị. Nếu đã nhập đúng mà vẫn không 

đăng ký thành công vui lòng liên hệ với đơn vị cấp mã đơn vị để kiểm tra lại thông 

tin 

6.2. NGƯỜI KÊ KHAI MỚI GIA HẠN, THAY ĐỔI CHỨNG THƯ SỐ THÌ CẦN PHẢI 

THAY ĐỔI THÔNG TIN CHỨNG THƯ SỐ 

Để thay đổi thông tin chứng thư số của đơn vị tham gia BHXH điện tử, sau khi đăng nhập chọn 

“Tài khoản” chọn ”Thay đổi thông tin”  gắn thiết bị chữ ký số mới  chọn “Thay đổi” 

 chọn chữ ký số mới và nhập mã pin chữ ký số để xác nhận. 



 

6.3. MUỐN THAY ĐỔI THÔNG TIN GIAO DỊCH ĐÃ ĐĂNG KÝ 

Để sửa, xóa thông tin đăng ký giao dịch, sau khi đăng nhập  chọn “Tài khoản”  chọn 

“Thay đổi thông tin”  nhập lại các thông tin cần thay đổi và gắn thiết bị chữ ký số  chọn 

“Thay đổi”  chọn chữ ký số của đơn vị và nhập mã pin chữ ký số để xác nhận. 

 



6.4. MUỐN XEM LỊCH SỬ GIAO DỊCH, KẾT QUẢ XỬ LÝ HỒ SƠ, TRA CỨU 

THÔNG BÁO TỪ CƠ QUAN BHXH 

Xem lịch sử giao dịch 

Để tra cứu lại hồ sơ đã gửi, chọn menu ”Tra cứu”  chọn “Tra cứu hồ sơ”  chọn các tùy 

chọn tra cứu  chọn “Hiển thị kết quả”  chương trình sẽ hiển thị các hồ sơ đã gửi và tình 

trạng hồ sơ Cơ quan BHXH đã xử lý (nếu có). 

 

Tra cứu thông báo từ cơ quan BHXH 

Để nhận thông báo từ cơ quan BHXH, sau khi đăng nhập  chọn menu “Tra cứu”  chọn 

“Nhận thông báo”  chọn kỳ cần xem thông báo  chọn “Hiển thị kết quả” 



 

Để xem nội dung thông báo, nhấp chuột vào các thông báo vừa hiển thị. 

 



6.5. LỖI FILE HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ! [BHXH-0507]: ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU 

KHÔNG HỢP LỆ: {THÔNG TIN MDV KHÔNG TRÙNG KHỚP} 

 

Nguyên nhân lỗi: Do thông tin “Mã đơn vị” trong tờ khai người kê khai sai khác thông tin với 

“Mã đơn vị” đã đăng ký với hệ thống BHXH VN 

 

Thông tin tại tờ khai 

 

Cách xử lý: Kiểm tra lại xem mã đơn vị tại tờ khai đúng hay thông tin đã đăng ký với BHXH 

đúng 

- Nếu thông tin đăng ký tại hệ thống BHXH đúng, tờ khai sai thông tin  Thực hiện 

sửa đổi thông tin Mã đơn vị tại tờ khai cho đúng. 

- Nếu thông tin đăng ký tại hệ thống BHXH sai  Thực hiện ngừng sử dụng dịch vụ 

và đăng ký lại tài khoản với thông tin đúng 

6.6. LỖI FILE HỒ SƠ KHÔNG HỢP LỆ! [BHXH-0507]: ĐỊNH DẠNG DỮ LIỆU 

KHÔNG HỢP LỆ: {THÔNG TIN MCQ KHÔNG TRÙNG KHỚP} 



 

Nguyên nhân lỗi: Do thông tin “Mã cơ quan BHXH” trong tờ khai người kê khai sai khác 

thông tin với “Mã cơ quan BHXH” đã đăng ký với hệ thống BHXH VN 

Cách xử lý: Kiểm tra lại xem mã cơ quan BHXH tại tờ khai đúng hay thông tin đã đăng ký với 

BHXH đúng 

- Nếu thông tin đăng ký tại hệ thống BHXH đúng, tờ khai sai thông tin  Thực hiện 

sửa đổi thông tin Mã cơ quan BHXH tại tờ khai cho đúng. 

- Nếu thông tin đăng ký tại hệ thống BHXH sai  Thực hiện ngừng sử dụng dịch vụ 

và đăng ký lại tài khoản với thông tin đúng 

 

 


