
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ BẮC KẠN 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               /UBND-VP 

V/v đẩy mạnh triển khai cài đặt 

ứng dụng VssID-BHXH số 

 
TP. Bắc Kạn, ngày       tháng 4 năm 2021 

 
                    

Kính gửi:  

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố; 

- UBND các xã, phường. 

 

Thực hiện Công văn số 2031/UBND-VXNV ngày 12/4/2021 của UBND 

tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số, UBND thành 

phố triển khai nội dung như sau: 

VssID là ứng dụng số của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam được triển khai 

từ tháng 11/2020. VssID được cài đặt trên thiết bị di động (smartphone, máy tính 

bảng) có tính bảo mật cao với các tính năng như: tra cứu thông tin thẻ BHYT; theo 

dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính 

sách BHXH, BHYT, BHTN; thực hiện các dịch vụ công trực tuyến như cấp lại thẻ 

BHYT do hỏng, mất, chuyển địa bàn hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH.... Để đẩy 

mạnh việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn thành phố, UBND thành 

phố yêu cầu:  

1. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố 

 Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị 

cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động, hoàn thành xong trước 

ngày 30/4/2021.  

(Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số được đăng tải trên 

Website của BHXH tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ: https://backan.baohiemxahoi.gov.vn). 

2. Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông thành phố 

Ngoài nhiệm vụ tại mục 1, đề nghị thực hiện thông tin, tuyên truyền trên các 

phương tiện thông tin đại chúng về việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, vận 

động người dân tham gia BHXH, BHYT thực hiện cài đặt ứng dụng VssID trên 

thiết bị di động. 

3. UBND các xã, phường  

- Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong đơn vị 

cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động, hoàn thành xong trước 

ngày 30/4/2021. 
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(Tài liệu Hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số được đăng tải trên 

Website của BHXH tỉnh Bắc Kạn tại địa chỉ: https://backan.baohiemxahoi.gov.vn). 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chỉ đạo và đôn đốc các thôn, tổ dân phố 

vận động người dân cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số.  

Với nội dung trên, yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND thành phố; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Huế 
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