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        ỦY BAN NHÂN DÂN  

        HUYỆN TỦA CHÙA 

          

     Số:        /UBND-BHXH 
V/v triển khai thực hiện ứng dụng 

VSSID-Bảo hiểm xã hội số trên 

nền tảng thiết bị di động 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tủa Chùa, ngày      tháng 5 năm 2021 
 

 
   
   Kính gửi: 

 - Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

 - Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 17/UBND-KGVX ngày 06/01/2021 của UBND 

tỉnh Điện Biên về việc triển khai thực hiện ứng dụng VSSID-Bảo hiểm xã hội số 

trên nền tảng thiết bị di động; Kế hoạch số 818/KH-BHXH ngày 31/3/2021 của 

BHXH Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VSSID-BHXH số; Kế hoạch số 

2398/KH-BHXH ngày 21/12/2020 của BHXH tỉnh Điện Biên về Kế hoạch 

Truyền thông và triển khai ứng dụng VSSID;  

Để thực hiện tốt ứng dụng VSSID - Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di 

động đáp ứng yêu cầu trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức 

tạp, khó lường hiện nay. UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn phối hợp với BHXH 

huyện thực hiện tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn đến công chức, viên chức, 

người lao động của cơ quan, đơn vị, địa phương và nhân dân trên địa bàn biết, 

thực hiện cài đặt ứng dụng VSSID-Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị điện thoại 

thông minh (có hướng dẫn chi tiết kèm theo) để sử dụng khi tiếp cận thông tin 

thực hiện các dịch vụ công và từng bước thay thế sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT 

bằng giấy theo quy định. Phối hợp cung cấp dữ liệu cho BHXH huyện để thực 

hiện cài đặt Online, hạn chế tiếp xúc gần. 

2. Giao BHXH huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND 

các xã, thị trấn thực hiện nội dung sau: 

- Đẩy mạnh tuyên truyền về mục đích và ý nghĩa, tác dụng của việc cài 

đặt, sử dụng ứng dụng VSSID để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trên địa 

bàn huyện biết, tham gia thực hiện. 

- Hướng dẫn cụ thể trình tự cài đặt ứng dụng VSSID để người tham gia 

BHXH, BHYT trên địa bàn huyện dễ dàng tiếp cận, thực hiện việc cài đặt và 

khai thác ứng dụng. 

- Phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động, người tham gia BHXH, 

BHYT trên địa bàn thực hiện cài đặt Online, hạn chế tiếp xúc gần. 

Nhận được Văn bản này, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa 

phương chủ động phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình cài đặt ứng 
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dụng VSSID nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về UBND huyện 

(qua Bảo hiểm xã hội huyện - Điện thoại: 02153.845.288) để được hướng dẫn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

  - TT. Huyện ủy (b/c); 

  - TT. HĐND huyện (b/c); 

  - Lãnh đạo UBND huyện; 

  - Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

      

        

 

 

 

Vừ A Hùng 
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