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  Số:             /BHXH-TT&PTĐT                Nam Định, ngày        tháng 8 năm 2021
    V/v triển khai cài đặt ứng dụng 
       VssID-Bảo hiểm xã hội số
            trên thiết bị di động.

Kính gửi : Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Nam Định.

Thực hiện Công văn số 118/UBND-VP7 ngày 17/3/2021 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Nam Định về việc triển khai cài đặt ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội 
số; Kế hoạch số 3099/KH-BHXH ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) tỉnh Nam Định về việc tổ chức triển khai ứng dụng VssID- BHXH 
số.

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 di 
động sử dụng hệ điều hành Android và AppStore cho thiết bị di động sử dụng hệ 
điều hành IOS của Apple để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho học sinh 
tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công, giao dịch điện tử  thuận tiện, dễ 
dàng, nhanh chóng nhất như cấp lại thẻ BHYT do bị mất, bị hỏng; thay đổi thông 
tin nhân thân, thay đổi nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu... Kể từ ngày 
01/6/2021 hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng BHXH số- VssID dùng để khám 
chữa bệnh BHYT thay thế thẻ BHYT giấy như hiện nay.

BHXH tỉnh Nam Định trân trọng đề nghị UBND các huyện và thành phố 
Nam định chỉ đạo phòng Giáo dục và đào tạo huyện, thành phố triển khai đăng 
ký cài đặt, sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số -VssID tại các trường học cho 
học sinh thông qua  các kênh thông tin quản lý điều hành, tương tác trong trường 
học (VNEdu, zalo, …); theo tài liệu hướng dẫn gửi kèm Công văn này hoặc truy 
cập vào Website của BHXH tỉnh Nam Định theo địa chỉ: 
http://namdinh.baohiemxahoi.gov.vn để tải, hướng dẫn phụ huynh học sinh có 
sử dụng điện thoại thông minh (Smart phone) thực hiện cài đặt đăng ký cho bản 
thân (bố và mẹ) và sau đó đăng ký cho con mình thông qua tài khoản của bố mẹ 
học sinh.

BHXH tỉnh Nam định đề nghị UBND các huyện, thành phố Nam Định 
phối hợp tổ chức thực hiện./.
s

Nơi nhận:                                                                                                  GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                                                          
- Giám đốc BHXH tỉnh;
- Các Phó Giám đốc BHXH tỉnh;
- VP và các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện;
- Lưu: VT, TT&PTĐT.    Trần Văn Dũng 
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