
 
 

 
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM  

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /KH-BHXH Bắc Kạn, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký GDĐT, cài đặt ứng dụng 

“Bảo hiểm xã hội số - VssID” tại các xã, phường 

trên địa bàn thành phố Bắc Kạn 

 

Thực hiện Chương trình, kế hoạch công tác năm 2021, Căn cứ Quy chế phối 

hợp giữa Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Bắc Kạn với Công an tỉnh Bắc Kạn, Quy 

chế phối hợp giữa BHXH tỉnh với Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Kạn; BHXH tỉnh 

xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử (GDĐT), cài 

đặt ứng dụng BHXH số (VssID) tại các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn, 

với những nội dung cụ thể như sau:   

1. Mục đích, yêu cầu: 

1.1. Tuyên truyền các nội dung về ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID như:  

điều kiện để cài đặt, đăng ký tài khoản và sử dụng ứng dụng, các tiện ích, tính năng cơ bản 

của ứng dụng và lợi ích của việc sử dụng VssID; hướng dẫn người dân đăng ký tài khoản 

GDĐT và cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. 

1.2. Đảm bảo phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và UBND thành phố 

Bắc Kạn trong việc tổ chức thực hiện. 

2. Đối tượng, địa điểm, thời gian thực hiện:  

2.1. Đối tượng, địa điểm: Người dân đến thực hiện các thủ tục cấp căn cước 

công dân tại trụ sở Công an các xã, phường trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. 

2.2. Thời gian: Theo Lịch cấp căn cước công dân của Công an thành phố Bắc 

Kạn: Từ 10/3/2021 đến 30/6/2021. 

3. Nội dung, hình thức thực hiện  

3.1. Phối hợp với cơ quan Công an và UBND các xã, phường trên địa bàn 

Thành phố Bắc Kạn để kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân đến thực hiện thủ 

tục cấp căn cước công dân đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cá nhân theo hướng 

dẫn của BHXH Việt Nam; Thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên 

thiết bị di động của mỗi cá nhân; Lấy ý kiến đánh giá, tham gia góp ý của người dân 

về ứng dụng VssID. 

3.2. Chuẩn bị các điều kiện về máy tính có kết nối mạng internet phục vụ việc 

truy cập phần mềm nghiệp vụ ngành BHXH; Kê khai các thông tin cá nhân của 

người dân để đăng ký giao dịch điện tử; Chuẩn bị máy in để in tờ khai đăng ký… 

3.3. Kết hợp tuyên truyền, phổ biến những nội dung cơ bản về chính sách 

BHXH, BHYT để người dân hiểu rõ được quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, 

tập trung tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, nâng cao 
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nhận thức và hiểu biết pháp luật về chính sách BHXH, BHYT; Giải đáp những 

vướng mắc, câu hỏi liên quan về chế độ, chính sách BHXH, BHYT của người dân.  

3.4. Thành lập 02 tổ tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký GDĐT và cài đặt ứng 

dụng VssID gồm các thành viên sau: 

 

TT Họ tên, chức vụ, đơn vị Ghi chú 

I Tổ 1  

1 Lê Thị Kim Hoàn - Trưởng phòng Truyền thông & PTĐT Tổ trưởng 

2 Nguyễn Lê Minh Hằng - CV phòng Truyền thông & PTĐT Tuyên truyền, hướng 

dẫn cài đặt 

3 Hoàng Thị Thu Tuyến - CV phòng Truyền thông & PTĐT Tuyên truyền, hướng 

dẫn cài đặt 

4 Hạ Hoàng Huân - CV Văn phòng BHXH tỉnh Phê duyệt hồ sơ 

II Tổ 2  

5 Hoàng Văn Quốc - Phó Trưởng phòng Truyền thông 

&PTĐT 

Tổ trưởng 

6 Tạ Quang Trình - CV phòng Truyền thông & PTĐT Tuyên truyền, hướng 

dẫn cài đặt 

7 Trương Thị Quế Anh - CV phòng Truyền thông & PTĐT Tuyên truyền, hướng 

dẫn cài đặt 

8 Hoàng Thị Thảo - CV Văn phòng Phê duyệt hồ sơ 

 

4. Tổ chức thực hiện 

4.1. Phòng Phòng Truyền thông và Phát triển đối tượng 

- Chủ trì xây dựng kế hoạch và phối hợp với Công an thành phố; Công an các 

xã, phường; UBND các xã, phường; các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện hiệu quả, 

đúng mục đích, yêu cầu các nội dung theo Kế hoạch đề ra.  

- Chuẩn bị tài liệu, video, hình ảnh… phục vụ công tác tuyên truyền, hướng 

dẫn cài đặt ứng dụng VssID. 

- Phối hợp với các cơ quan thông tin, báo chí tiếp tục tuyên truyền chính sách 

BHXH, BHYT và việc triển khai đăng ký GDĐT, cài đặt ứng dụng VssID của cơ 

quan BHXH tỉnh Bắc Kạn. 

- Tiếp nhận, tổng hợp các câu hỏi, vướng mắc của người dân về chế độ, chính 

sách BHXH, BHYT, BHTN để gửi các phòng nghiệp vụ liên quan (nếu có). 

4.2. Văn phòng 

- Phối hợp bố trí phương tiện vận chuyển các trang thiết bị phục vụ công tác 

đến địa điểm tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID. 
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- Phân công cán bộ để tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan 

BHXH từ người đăng ký, thực hiện ngay việc phê duyệt cấp tài khoản khi có đề nghị 

từ Tổ Tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký GDĐT và cài đặt ứng dụng VssID.  

4.3. Phòng Công nghệ thông tin: 

- Phối hợp thực hiện đảm bảo về kết nối mạng internet, truy cập phần mềm 

TST, hỗ trợ kỹ thuật… để triển khai việc đăng ký GDĐT và cài đặt ứng dụng VssID 

cho người dân được thuận lợi.  

4.4. Tổ tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký GDĐT và cài đặt ứng dụng VssID:         

Triển khai thực hiện việc tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký GDĐT, cài đặt ứng 

dụng VssID theo Kế hoạch đề ra. 

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn đăng ký GDĐT, cài đặt ứng 

dụng VssID cho người dân trên địa bàn thành phố Bắc Kạn. BHXH tỉnh đề nghị 

Công an thành phố Bắc Kạn, UBND thành phố Bắc Kạn phối hợp tạo điều kiện để 

BHXH tỉnh triển khai các nội dung Kế hoạch đạt hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND Thành phố; 

- Công an Thành phố; 

- Lãnh đạo BHXH tỉnh; 

- Các phòng nghiệp vụ; 

Lưu: VT (bản gốc). 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lò Thị Hoán 
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