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     Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn quận

Thực hiện kế hoạch số 2560/KH-BHXH ngày 03/12/2020 của Bảo hiểm xã 
hội thành phố Hải Phòng về việc triển khai ứng dụng “VssID - Bảo hiểm xã hội số” 
trên nền tảng thiết bị di động, Công văn số 475/UBND-VP ngày 25/03/2021 của 
Ủy ban nhân dân quận Hồng Bàng về việc tuyên truyền, hướng dẫn, đăng ký, cài 
đặt và sử dụng ứng dụng VssID - bảo hiểm xã hội số; Bảo hiểm xã hội quận Hồng 
Bàng hướng dẫn 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 BHXH, cơ sở khám chữa bện 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 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 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 VssID - bảo hiểm xã hội số.

- Khi đăng ký cần phải đính kèm ảnh chụp (mặt trước và mặt sau) của chứng 
minh thư nhân dân/căn cước công dân; ảnh hồ sơ; chọn đăng ký giao dịch với cơ 



quan bảo hiểm xã hội quận Hồng Bàng (nhằm thuận tiện 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 BHXH quận Hồng Bàng (nơi đã chọn đăng ký) (kèm theo bản chính chứng 
minh thư/ thẻ căn cước công dân để đối chiếu). Nếu hồ sơ hợp lệ thì cơ qun BHXH 
sẽ ghi nhân 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. 

Để đảm bảo thuận lợi cho người lao động trong quá trình thụ hưởng chính 
sách BHXH, BHYT, BHTN, BHXH quận Hồng Bàng rất mong 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 tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị đơn vị và người 
lao động có thể liên hệ trực tiếp với cơ quan BHXH quận (qua các đồng chí chuyên 
quản thu của đơn vị) để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT; TT&PTĐT.
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Phạm Thanh Tuấn 
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