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  Kính gửi: 

         - Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh; 

         - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

         - Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

           

Ngày 16/11/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bấm nút 

công bố ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số (VssID) trên thiết bị di động. Đây 

là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục vụ người dân của BHXH 

Việt Nam, được cung cấp trên kho ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS) và 

Google Play (hệ điều hành Android). Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, 

thông tin thiết yếu như: theo dõi quá trình tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo 

hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người lao động; lịch sử thụ 

hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tra cứu các thông tin: mã số 

BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu 

BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Phú Yên là 1 trong 10 tỉnh được thí điểm sử 

dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID khi đi khám, chữa bệnh BHYT 

thay thế thẻ BHYT giấy. 

Để khẩn trương đưa ứng dụng VssID đến với người tham gia, đảm bảo công 

khai, minh bạch trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, các tổ 

chức, doanh nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố và đề nghị các tổ chức 

Hội đoàn thể trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện công tác chỉ đạo, tuyên truyền 

và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID, cụ thể: 

1. Các sở, ban, ngành, hội đoàn thể tỉnh; các đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh: Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị thực 

hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID cho bản thân và các thành viên 

trong gia đình. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, các 

trường Đại học, Cao đẳng phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội phổ biến, quán 

triệt đến toàn thể đội ngũ cán bộ, giáo viên, người lao động thuộc các cơ sở giáo 

dục đào tạo và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh thực hiện cài đặt, đăng ký và 

sử dụng ứng dụng VssID cho bản thân và các thành viên trong gia đình. 
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3. Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trang bị hệ thống tích hợp 

để sử dụng thẻ BHYT bằng ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh thay thế thẻ 

BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh. Đồng thời, hướng dẫn cho người tham gia 

BHYT đến khám chữa bệnh thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Phú Yên, Đài Phát thanh - Truyền hình 

Phú Yên: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, vận 

động người dân tham gia BHXH, BHYT thực hiện cài đặt ứng dụng VssID trên 

điện thoại thông minh. 

5. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực 

thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, vận động cài đặt ứng dụng 

VssID đến các hộ dân trên địa bàn quản lý. 

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội, đoàn thể tỉnh 

phối hợp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện đăng 

ký, cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh. 

7. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa 

phương tuyên truyền về tính năng, tiện ích, hướng dẫn cài đặt, đăng ký và sử dụng 

ứng dụng VssID. Hỗ trợ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, đăng ký 

và sử dụng VssID cho người dùng VssID trên địa bàn toàn tỉnh. 

(Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số được đăng tải trên 

Website của BHXH tỉnh Phú Yên tại địa chỉ: https://phuyen.baohiemxahoi.gov.vn). 

Cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT.Tỉnh ủy; 

- CT, PCT.UBND tỉnh UBND tỉnh; 

- BHXH Việt Nam; 

- BHXH tỉnh; 

- Chánh, PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX(Ty). 

                                        
  

                    KT. CHỦ TỊCH 

                    PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

                     Hồ Thị Nguyên Thảo 
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