
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bước 2: Đăng ký tài khoản 

Lựa chọn 
- Vào ứng dụng 

BHXH số VssID 
đã tải về trên điện 

thoại. 

- Chọn đăng ký tài 
khoản. 

 

Nhập thông tin 
- Nhập mã số 

BHXH (10 số cuối 
thẻ BHYT). 

- Nhập Họ tên, số 

CMND/CCCD/HC
, địa chỉ liên hệ, số 

điện thoại cá nhân. 

 

Chèn ảnh 
 

- Chân dung. 
 

- Mặt trước và sau 

CMND hoặc CCCD 

 

Lựa chọn 
- Cơ quan BHXH nơi 
gần nhất để nộp tờ khai 

mẫu 01. 
- Nếu có email thì tích 

và nhập (một tài khoản 

ứng với một email).  
- Nhấn Ghi nhận. 

 

Lựa chọn 

- Nhập mã OTP 
hệ thống BHXH 

gửi trên tin nhắn. 

- Chọn xác nhận. 

Bước 3: Hoàn tất thủ tục và đăng nhập ứng dụng 

Tải, in và ký tờ khai mẫu 01 nộp cho cơ quan 
BHXH gần nhất với giấy tờ tùy thân 

(CCCD/CMND/Hộ chiếu) để hoàn tất thủ 

tục kích hoạt tài khoản và nhận mật khẩu. Cá 

nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu và giữ bảo 

mật tài khoản. Thời hạn nộp tờ khai mẫu 01 

không quá 10 ngày kể từ ngày đăng ký. 
 

 

Mở ứng dụng BHXH số VssID trên điện 

thoại tiến hành đăng nhập mã số BHXH và 

mật khẩu để sử dụng ứng dụng. 

 

Bước 1: Tải ứng dụng 



Bước 2: Gửi thông tin và hoàn tất thủ tục đăng ký 

Bước 1: Đăng ký tài khoản 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người giám hộ 

đăng nhập VssID 

của cá nhân 

Chọn mục dịch vụ 

công/Đăng kí tài 
khoản cho con 

 

Nhập mã số BHXH 

và nhập họ tên, xong 

chọn tiếp tục 

 

Chèn ảnh chân dung và 

giấy khai sinh của con, 
xong chọn tiếp tục 

 

Nhập mã OTP gửi về 

số điện thoại cá nhân 

người giám hộ  

 

ọ ế ụ

Nộp tờ khai thành công, 

ứng dụng sẽ hiển thị 
thông báo và gửi tin 

nhắn đến số điện thoại 

của người giám hộ. 

(trong tin nhắn thông 

báo gửi kèm đường dẫn 

tờ khai để xem). Đồng 

thời, hệ thống sẽ tự 

động gửi tờ khai vào 

email cá nhân của người 

giám hộ (nếu trong hồ 

sơ của người giám hộ có 

thông tin địa chỉ email). 

BẤM NÚT GỬI 
 

 

BẤM  ĐỒNG Ý 
 

OTP 595834. Thoi 

gian co hieu luc 240s 

Chọn cơ quan BHXH 
nơi gần nhất 

 

ọ ế ụ
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