
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /BHXH-TTPTĐT Đồng Nai, ngày        tháng        năm 2021
V/v cài đặt và sử dụng ứng dụng 

“VssID - Bảo hiểm xã hội số” trên  
thiết bị di dộng cho người lao động.

                                                                      
      VssID – Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động 
của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được cung cấp trên Google Play cho thiết bị sử
dụng hệ điều hành Android và AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS của
Apple để thiết lập kênh giao tiếp, với nhiều tính năng, tiện ích phục vụ linh hoạt 
các nhu cầu thông tin thiết yếu cho người tham gia và thụ hưởng chính sách 
BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp. Cung cấp các thông tin về thẻ BHYT; quá 
trình tham gia; thông tin hưởng (các chế độ một lần, ốm đau, thai sản, tai nạn lao 
động - bệnh nghề nghiệp); sổ khám chữa bệnh (KCB)..., ứng dụng còn cung cấp 
các tiện ích tra cứu mã số BHXH; cơ quan BHXH; cơ sở KCB ký hợp đồng KCB 
BHYT; cơ sở KCB cấp giấy nghỉ hưởng chế độ BHXH; đơn vị tham gia BHXH; 
điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình…Theo dự kiến, trong 
thời gian tới, hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID sẽ được thống nhất sử dụng 
trong KCB BHYT trên toàn quốc. Người sử dụng thẻ sẽ tiết kiệm thời gian, không 
lo mất, quên thẻ BHYT như đã xảy ra đối với thẻ BHYT giấy; đồng thời, giúp 
giảm thời gian làm thủ tục KCB của người tham gia và cơ sở KCB.

Ngày 15/12/2020, BHXH tỉnh Đồng Nai đã ban hành Công văn số 
1585/BHXH-TTPTĐT về việc đẩy mạnh việc ứng dụng VssID, gửi các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai để tuyên truyền, hướng dẫn người 
lao động thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Tuy nhiên, đến thời điểm 
hiện nay, bên cạnh một số đơn vị đã hỗ trợ, phối hợp với cơ quan BHXH Đồng Nai 
triển khai hướng dẫn người lao động cài đặt và sử dụng ứng dụng VSSID tại đơn vị 
mình đạt tỷ lệ cao vẫn còn nhiều đơn vị có số lao động thực hiện cài đặt và sử dụng 
ứng dụng VssID còn rất thấp.

Để đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho người lao động 
trên địa bàn tỉnh. BHXH tỉnh Đồng Nai đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, tổ 
chức, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh phối hợp, tiếp tục thực hiện một số  
nội dung sau: 

1. Phối hợp với BHXH tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao 
động thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID (file Hướng dẫn đính kèm).

2. Đối với những đơn vị có số lao động lớn cần cơ quan BHXH hỗ trợ triển 
khai việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; đề nghị đơn vị liên hệ với BHXH 
tỉnh (qua cán bộ chuyên quản thu); BHXH tỉnh sẽ cử Tổ công tác  đến  đơn vị để 
trực tiếp hướng dẫn.

Kính gửi: Các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sử dụng 
lao động trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.



Đề nghị các cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, đơn vị sử dụng lao động trên 
địa bàn tỉnh quan tâm, phối hợp với BHXH tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn người lao 
động thực hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Trong quá trình thực hiện nếu 
có vướng mắc, liên hệ với BHXH tỉnh Đồng Nai (qua  phòng Truyền thông và Phát 
triển đối tượng, số điện thoại: 0251.3828274) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc, các Phó Giám đốc;
- Liên đoàn lao động tỉnh (để phối hợp);
- BHXH các huyện, thành phố;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT,TTPTĐT.
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PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Long Sơn
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