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Số: 1345 /UBND-VX
V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng
VssID - Bảo hiểm xã hội số

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lào Cai, ngày07

tháng 4 năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai, Liên đoàn
Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh
đoàn Lào Cai, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hiệp hội
Doanh nghiệp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
VssID - Bảo hiểm xã hội số là một sản phầm 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, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội
(BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT); 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, hỗ trợ trực tuyến 24/7...
Sử dụng ứng dụng VssID, người dùng còn có thể thực hiện vai trò giám
sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) của người sử
dụng lao động, góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế tình trạng
nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các đơn vị,
doanh nghiệp. Đồng thời, là kênh truyền thông trực tiếp đến người sử dụng,
cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin về chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Trong thời gian tới VssID – BHXH số hướng tới tích hợp tiện ích sổ BHXH, thẻ
BHYT điện tử thay thế sổ và thẻ giấy; dịch vụ công; thanh toán trực tuyến...
Ngày 27/01/2021 Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh
Lào Cai đã có Văn bản số 340/CV-BCĐ về việc thực hiện chính sách BHXH,
BHYT trên địa bàn tỉnh Lào Cai, trong đó đã chỉ đạo việc cài đặt và sử dụng ứng
dụng VssID. Tuy nhiên, tính đến ngày 31/3/2021 số lượng người đã cài đặt, sử
dụng ứng dụng VssID chiếm tỷ lệ rất thấp (đạt 7,26% so với kế hoạch giao),
không đảm bảo được tiến độ hoàn thành trước ngày 31/12/2021.
Để khẩn trương đưa ứng dụng VssID đến với người tham gia BHXH,
BHYT theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các
sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, UBND các huyện, thị xã, thành phố
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và các đơn vị sử dụng lao động triển khai thực hiện công tác chỉ đạo, tuyên
truyền, hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, cụ thể:
1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị có
sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt ứng dụng VssID.
2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế, Bảo
hiểm xã hội tỉnh: thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn triển khai cài đặt ứng dụng
VssID đến toàn bộ người lao động đang làm việc tại các doanh nghiệp, các tổ
chức, đơn vị có sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.
3. Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: thực
hiện chỉ đạo, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID đến tất cả đội ngũ giáo viên,
người lao động và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở
giáo dục nghề nghiệp và trường đại học trên địa bàn tỉnh.
4. Sở Y tế thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID đến tất cả
đội ngũ y bác sỹ, người lao động tại các Bệnh viện, Trung tâm y tế, các cơ sở
khám chữa bệnh trên toàn tỉnh; hướng dẫn cho bệnh nhân và người nhà bệnh
nhân cài đặt ứng dụng VssID khi đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.
5. Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn các cơ
quan báo chí, truyền thông, các Văn phòng đại diện, Phóng viên thường trú hoạt
động trên địa bàn tỉnh thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện
thông tin đại chúng về ý nghĩa, tác dụng của việc cài đặt, sử dụng ứng dụng
VssID, vận động người dân có tham gia BHXH, BHYT thực hiện cài đặt ứng
dụng VssID trên điện thoại thông minh.
6. Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai phối hợp với BHXH tỉnh tuyên
truyền thường xuyên và đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền trên các nền tảng
truyền thông của đơn vị để người dân biết, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực
thuộc, UBND các xã, phường, thị trấn hướng dẫn cài đặt ứng dụng đến các hộ
dân trên địa bàn quản lý; tuyên truyền thường xuyên thông qua hệ thống truyền
thanh cơ sở; nhà sinh hoạt văn hóa; các điểm công cộng trên địa bàn quản lý có
hình thức tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, Liên đoàn
Lao động tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Tỉnh
Đoàn Lào Cai, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp vận động các đoàn viên,
hội viên, người lao động và người dân tham gia cài đặt và sử dụng ứng dụng
VssID; tích cực sử dụng các dịch vụ công trực tuyến để thực hiện các thủ tục
hành chính.
Link tải hướng dẫn sử dụng VssID:
https://laocai.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pages/default.aspx?ItemID=8785
Thông tin chi tiết liên hệ BHXH tỉnh Lào Cai, số ĐT: 02143 842539
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Hết ngày 31/12/2021 các sở, ban, ngành và các địa phương tổng hợp báo
cáo kết quả triển khai, thực hiện việc cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số gửi về
BHXH tỉnh.
Giao BHXH tỉnh chủ trì, hỗ trợ, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, người
dân đăng ký giao dịch điện tử cá nhân, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID; tổng
hợp báo cáo của các đơn vị, địa phương gửi UBND tỉnh trước ngày 10/01/2022.
Căn cứ nội dung các sở, ngành, đơn vị và các địa phương khẩn trương
triển khai, thực hiện./.
ơ

Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, PCT3;
- BHXH tỉnh;
- CVP, PCVP2;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, TH3, VX2.
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