
      Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội

 Thực hiện Kế hoạch số 4489/KH-BHXH ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm 
xã hội thành phố Hà nội về việc truyền thông và triển khai ứng dụng VssID;  
nhằm nâng cao chất lượng công tác phục vụ vì sự hài lòng của người dân, doanh 
nghiệp Thủ đô, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn các các đơn vị sử 
dụng lao động triển khai thực hiện cài đặt ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số 
đến toàn bộ người lao động, với các nội dung sau: 

VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển 
đổi số phục vụ người dân của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Ứng dụng VssID hiện 
cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: Thẻ bảo hiểm y tế; Theo dõi quá 
trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), bảo 
hiểm y tế (BHYT), lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, 
BHTN; tra cứu các thông tin: Mã số Bảo hiểm xã hội, cơ sở khám chữa bệnh 
BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dịch vụ 
hỗ trợ 24/7,… 

Để cài đặt ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số, người lao động thực hiện 
các bước sau:

Bước 1: Đăng ký giao dịch điện tử cá nhân: Các đơn vị sử dụng lao động 
tuyên truyền, vận động cá nhân người tham gia BHXH, BHYT, BHTN (bảo 
hiểm thất nghiệp) thực hiện đăng ký sử dụng phương thức giao dịch điện tử với 
cơ quan Bảo hiểm xã hội, nhằm thực hiện các thủ tục về BHXH, BHYT, BHTN 
được nhanh chóng và thuận lợi, cách thức thực hiện như sau: 

- Truy cập tại địa chỉ: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, đăng ký lĩnh vực 
dành cho cá nhân để thực hiện giao dịch điện tử hoặc đăng ký trực tiếp trên ứng 
dụng ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số.

 - Khi đăng ký cần phải đính kèm ảnh chụp (mặt trước và mặt sau) của 
Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân; ảnh chân dung; chọn đăng ký giao 
dịch với cơ quan Bảo hiểm xã hội thành phố/quân/huyện/thị xã nơi mình đang 
tham gia BHXH, BHYT, BHTN hoặc tại Bảo hiểm xã hội địa phương nơi đang 
cư trú (nhằm thuận lợi cho việc nộp Tờ khai Mẫu số 01).

 - Sau khi đăng ký thành công, thực hiện in và ký ghi rõ họ tên trên Tờ 
khai Mẫu số 01, trong vòng 10 ngày người tham gia phải nộp Tờ khai Mẫu số 01 
cho cơ quan Bảo hiểm xã hội mình đã chọn đăng ký (kèm theo bản chính Chứng 
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minh nhân dân/Căn cước công dân để đối chiếu). Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ quan 
Bảo hiểm xã hội sẽ ghi nhận và hệ thống sẽ thông báo mật khẩu giao dịch cho cá 
nhân qua tin nhắn điện thoại.

 Bước 2: Cài đặt ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số: 

Sau khi đăng ký thành công về giao dịch điện tử cá nhân, người tham gia 
thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá 
nhân (có hướng dẫn cài đặt kèm theo). Có thể cài đặt ứng dụng VssID Bảo hiểm 
xã hội số trên thiết bị di động trước, sau đó chọn mục “Đăng ký ngay” để truy 
cập đăng ký như bước 1 công văn này. 

Để đảm bảo thuận lợi cho người lao động trong quá trình thụ hưởng chính 
sách BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội rất mong nhận 
được sự quan tâm, tích cực phối hợp thực hiện nhằm đạt hiệu quả cao nhất của 
các đơn vị sử dụng lao động và người lao động. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn 
vị có liên quan phản ánh về Bảo hiểm xã hội Thành phố (qua Phòng Quản lý 
thu, số điện thoại 0243.7223968 hoặc Phòng Truyền thông và Phát triển đối 
tượng số điện thoại 0243.72236554) để được kịp thời hỗ trợ.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND TP Hà Nội (để b/c);
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các Phó Giám đốc (để c/đ);
- BHXH các quận, huyện, thị xã (để t/h);
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- Cổng thông tin điện tử BHXH TP HN;
- Lưu: VT; TTPTĐT,QLT.

                     KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

 

Đàm Thị Hòa
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