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        Đức Thọ, ngày  8 tháng 01 năm 2021 

  

Kính gửi:   

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

 

  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phổ biến ứng dụng VssID - Bảo 

hiểm xã hội số (VssID) trên thiết bị di động; Văn bản số 8749/UBND-VX1 ngày 

25/12/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai ứng dụng VssID -  Bảo hiểm xã hội số 

trên thiết bị di động nhằm 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 tiện lợi, dễ dàng, 

nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như 

hiện nay, góp phần thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn huyện, Ủy 

ban nhân dân huyện  đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn 

các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Bảo hiểm xã hội huyện: 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tuyên truyền về tính năng, tiện 

ích, hướng dẫn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID, là phần mềm miễn phí 

do BHXH Việt Nam cung cấp.  

- Cung cấp tài liệu và tổ chức tập huấn cài đặt, đăng ký và hướng dẫn sử dụng 

ứng dụng VssID cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn huyện. 

 - Hỗ trợ xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình cài đặt, đăng ký và sử 

dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT trên địa bàn.  

2. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện:  

Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

trong đơn vị thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID cho bản thân và 

các thành viên trong gia đình. 

 3. Bệnh viện đa khoa huyện, Phòng khám đa khoa Hồng Hoàng, Trạm y tế 

xã, thị trấn: 

 - Sử dụng thẻ BHYT bằng ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh thay thế 

thẻ BHYT giấy để đăng ký cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh.  

- Phối hợp với BHXH huyện hướng dẫn cho người tham gia BHYT đến khám 

chữa bệnh thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID. 

 

 



4. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông:  

Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền rộng rãi về ứng dụng VssID 

nhằm giúp người tham gia BHXH, BHYT biết, thực hiện cài đặt, đăng ký và sử dụng. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện:  

Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện tuyên truyền, vận động và phổ 

biến, hướng dẫn cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID cho hội viên, đoàn viên, 

nhân dân. 

 6. UBND các xã, thị trấn:  

Phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức và người dân trên địa bàn 

cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng dụng VssID cho bản thân và các thành viên trong gia 

đình; Tuyên truyền định kỳ, thường xuyên thông qua hệ thống truyền thanh cơ sở để 

các hộ dân trên địa bàn biết về tiện ích và tham gia cài đặt, đăng ký, sử dụng ứng 

dụng VssID.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện kịp thời, nghiêm túc các nội 

dung nêu trên./. 

  

Nơi nhận:                           
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND Huyện; 

- Thành viên Ban chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện; 

 - Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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