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Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Phòng GD&ĐT, Trung tâm 

GDNN-GDTX, Bảo hiểm xã hội huyện; 
 

- Hiệu trưởng các trường THPT trên địa bàn huyện. 
 

Thực hiện Công văn số 118/UBND-VP7 ngày 17/3/2021 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc triển khai cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số VssID, Công 

văn số 2046/BHXH-TT&PTĐT ngày 13/8/2021 của Bảo hiểm xã hội tỉnh về việc 

triển khai cài đặt ứng dụng VssID trên thiết bị di động, UBND huyện đã giao 

BHXH triển khai cài đặt ứng dụng VssID đến người tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN tại các cơ quan, doanh nghiệp và người dân tham gia BHYT. Để tiếp tục 

triển khai ứng dụng VssID đến đối tượng học sinh THPT, THCS, Tiểu học, Mầm 

non vào đầu năm học 2021-2022, UBND huyện yêu cầu:  

1. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: 

 - Phối hợp với BHXH huyện tiếp tục triển khai cài đặt ứng dụng VssID đến 

đội ngũ cán bộ, giáo viên thuộc ngành quản lý. 

- Chỉ đạo các trường THCS, Tiểu học, Mầm non thuộc ngành quản lý phối 

hợp với BHXH huyện triển khai hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID đến  

phụ huynh học sinh dịp đầu năm học mới, đảm bảo tất cả học sinh sử dụng ứng 

dụng BHXH số VssID qua tài khoản và số điện thoại của phụ huynh học sinh, 

người giám hộ. 

 - Đưa chỉ tiêu học sinh tham gia BHYT, cài đặt ứng dụng VssID vào chỉ 

tiêu thi đua của nhà trường.  

2. Trung tâm GDNN-GDTX, các trường THPT trên địa bàn huyện: 

Phối hợp với BHXH huyện tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, tiện ích của ứng 

dụng VssID; hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh cài đặt 

ứng dụng. Đối với học sinh đã có chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân 

(CMND/CCCD) tự cài đặt bằng số CMND/CCCD trên điện thoại của học sinh 

hoặc phụ huynh học sinh. Đối với học sinh chưa có CMND/CCCD cài đặt qua điện 

thoại của phụ huynh học sinh, người giám hộ. 

 3. Bảo hiểm xã hội huyện: Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo 

huyện, các trường học trên địa bàn đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, 

tiện ích của việc cài đặt, sử dụng ứng dụng BHXH số VssID đến các cán bộ, 

giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh; đồng thời tuyên truyền, vận động, 

hướng dẫn học sinh, phụ huynh học sinh cài đặt, sử dụng ứng dụng. 
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Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Hiệu trưởng các trường 

THPT trên địa bàn huyện chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm các nội dung Công 

văn này. Hàng tháng, tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện (qua Bảo hiểm xã 

hội huyện tổng hợp)./. 
 

Nơi nhận:                      
- TT Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, BHXH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Trần Văn Vỵ 
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