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V/v triển khai ứng dụng Bảo hiểm xã hội 

số (VssID) trên điện thoại thông minh 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
        

Hưng Yên, ngày 08 tháng  4 năm 2021 

              Kính gửi:  

- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố;  

- Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, thị xã, thành phố;  

- Các phòng thuộc Sở GDĐT; 

- Các trường, trung tâm trực thuộc Sở; 

- Các trường đại học trên địa bàn tỉnh. 
 

 
 Ngày 30/3/2020, UBND tỉnh Hưng Yên có công văn số 612/UBND-KGVX 

về việc triển khai ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) trên điện thoại thông minh. 

Trên cơ sở mục tiêu của việc triển khai ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) là để 

được cung cấp thông tin kịp thời về chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiếm 

y tế (BHYT), bảo hiếm thất nghiệp (BHTN) và hỗ trợ người tham gia tra cứu thông 

tin (mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, 

đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình), theo dõi quá trình tham gia, lịch 

sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, BHYT và thực hiện các nhiệm vụ 

khác của Chính phủ; 

 Thực hiện yêu cầu triển khai ứng dụng VssID của UBND tỉnh Hưng Yên, 

Sở GDĐT Hưng Yên triển khai một số nội dung: 

1. Cài đặt ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID) 

 - Người thực hiện: Tất cả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, 

người lao động và học sinh, sinh viên trong cơ quan Sở GDĐT, các cơ sở giáo dục 

đào tạo, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường đại học trên địa bàn tỉnh thực 

hiện cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. 

- Địa chỉ tải ứng dụng và hướng dẫn sử dụng: Kho ứng dụng App Store (hệ 

điều hành IOS) hoặc Google Play (hệ điều hành Android), sau khi cài đặt thì 

thực hiện đăng ký và sử dụng theo hướng dẫn trên ứng dụng VssID.   

2. Triển khai sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID)  

Thủ trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở GDĐT, Trưởng phòng GDĐT 

các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX, trung tâm 

GDTX tỉnh; Hiệu trưởng các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh nghiêm 

túc triển khai việc hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID đến đơn vị mình; 

kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về Bảo hiểm xã hội tỉnh.  

 (Sao gửi kèm Công văn số 612/UBND-KGVX ngày 30/3/2021 của UBND 

tỉnh Hưng Yên; Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam)  
 
                  

Nơi nhận:                                                                                              
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

Nguyễn Văn Phê 
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