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Cách xem số liệu trong hệ thống IMS của Bảo Hiểm Xã hội TPHCM 
Website: http://ims.bhxh.vn

(hướng dẫn dành cho Doanh nghiệp) 
1. Hướng dẫn cách xem: 

a. Đăng nhập IMS với tài khoản do BHXH cung cấp  
b. Nếu đơn vị nào chưa có tài khoản IMS, vui lòng liên hệ với cơ quan BHXH hoặc 

email đến ims@bhxh.vn)  
c. Truy cập menu xem số liệu 

 
2. Thông báo kết quả đóng (C12 – TS Tháng, Quý) 

Các bước thực hiện 
a. Bước 1: Click vào menu “Thông báo kết quả đóng (C12-TS Tháng, Quý” tại 

memu “Xem số liệu” 
b. Bước 2: Nhấn nút “Xem” 

 
c. Bước 3: Nhấn vào “chi tiết”  
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3. Thông báo kết quả đóng (08 TBH & C71) 
a. Bước 1: Click vào menu “Thông báo kết quả đóng (08 TBH & C71) ” tại memu 

“Xem số liệu” 

 
b. Bước 2: Chọn tháng, năm và nhấn nút Xem 
Ghi chú: số liệu này có thể có hoặc không 

4. Chi tiết đóng BHXH tháng:  cách thức nhận file về  
a. Bước 1: Click vào menu “Chi tiết đóng BHXH tháng” tại memu “Xem số liệu” 
b. Bước 2: Chọn năm cần xem, nhấn nút Xem  nhấn vào file hiển thị trên màn 

hình để tải về 

 
Ghi chú:  

- Khi tải và lưu file về, có thể bỏ bớt các ký tự bảo mật phía sau kèm theo trong 
tên file. 

5. Tham khảo thông tin chi tiết trên web 
a. Tại công ty N.E.T: http://netserver.vn/phan-mem/12/cong-thong-tin-ims  
b. Tại cổng thông tin IMS: http://hcm.bhxh.vn/thong-bao-ims/chi-tiet/3/huong-dan-

xem-so-lieu-trong-he-thong-ims/  

  / 01255 561 581 3

http://netserver.vn/phan-mem/12/cong-thong-tin-ims
http://hcm.bhxh.vn/thong-bao-ims/chi-tiet/3/huong-dan-xem-so-lieu-trong-he-thong-ims/
http://hcm.bhxh.vn/thong-bao-ims/chi-tiet/3/huong-dan-xem-so-lieu-trong-he-thong-ims/

