
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Số:          /UBND-VP7 
V/v triển khai cài đặt ứng dụng 

Bảo hiểm xã hội số - VssID 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

             Nam Định, ngày        tháng  3  năm 2021 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh ; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố Nam Định. 
 
 

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 sử 

dụng hệ điều hành Android và AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS 

của Apple để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo 

hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch 

vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc 

thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay. 

Để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh 

yêu cầu: 

1. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, UBND các huyện, thành phố Nam 

Định phổ biến và quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong đơn vị có sử dụng điện thoại thông minh thực hiện cài đặt ứng dụng VssID 

để có thể tra cứu thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 

của bản thân. 

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp, hướng dẫn tổ chức triển khai thực 

hiện cài đặt ứng dụng VssID theo đúng hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. 

3. Sở Y tế phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn việc cài đặt ứng 

dụng VssID cho tất cả đội ngũ y bác sĩ, người lao động đang làm việc tại các cơ 

sở khám chữa bệnh trên toàn tỉnh; đồng thời thực hiện tuyên truyền, 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. 

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh phối hợp Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn triển khai cài đặt ứng dụng VssID 

đến toàn bộ người lao động đang làm việc tại doanh nghiệp, các đơn vị có sử dụng 

lao động đóng trên địa bàn tỉnh. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo  các cơ sở giáo dục phối hợp với cơ quan 

Bảo hiểm xã hội hướng dẫn việc cài đặt ứng dụng VssID đến tất cả đội ngũ giáo 

viên, người lao động, học sinh trên địa bàn tỉnh. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Nam 

Định phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh hướng dẫn, tuyên truyền về ý nghĩa, lợi 
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ích của việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, để người tham gia  BHXH, BHYT, 

BHTN thấy được lợi ích khi sử dụng. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các phòng, ban, UBND 

các xã, phường, thị trấn phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội tuyên truyền, hướng 

dẫn cài đặt ứng dụng VssID đến các hộ dân đang tham gia BHXH, BHYT trên địa 

bàn. 

8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp tuyên truyền, 

vận động các đoàn viên, hội viên, người lao động và người dân tham gia cài  đặt 

và sử dụng ứng dụng VssID./. 

 

  Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Trần Lê Đoài - PCT UBND tỉnh; 

- Đ/c CVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VP1,  VP7. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
Trần Lê Đoài 
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