
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BẮC KẠN

Số:            /BHXH-CNTT
V/v nâng cấp ứng dụng VssID 

(phiên bản 1.5.6)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

        Bắc Kạn, ngày         tháng 9 năm 2021

Kính gửi: 
- Các đơn vị sử dụng lao động do BHXH tỉnh trực tiếp thu;
- Bảo hiểm xã hội các huyện.

Thực hiện Công văn số 1779/CNTT-PM ngày 01/9/2021 của Trung tâm Công 
nghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc nâng cấp, hoàn thiện 
ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số lên phiên bản 1.5.6, BHXH tỉnh Bắc Kạn 
thông báo như sau:

Hiện nay, ứng dụng VssID đã bổ sung chức năng xem thông báo Xác nhận 
đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 tại mục Quản lý cá nhân/Quá trình tham gia/C14-
TS. 

BHXH tỉnh Bắc Kạn đề nghị các đơn vị sử dụng lao động triển khai đến người 
lao động được biết để thực hiện tra cứu trên ứng dụng VssID; đồng thời đôn đốc 
người lao động chưa cài đặt, đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID tiếp tục đăng ký, 
cài đặt, sử dụng để tra cứu các thông tin liên quan đến việc đóng, hưởng BHXH, 
BHYT, BHTN và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến của Ngành Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam. BHXH các huyện triển khai đến các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn 
quản lý thu. 

Những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị các đơn vị liên 
hệ với Phòng Công nghệ thông tin - BHXH tỉnh Bắc Kạn (Điện thoại 
02093.873.651) để hướng dẫn, giải quyết./.

Nơi nhận:                       
Gửi bản điện tử:   
- Như trên;
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quốc Doanh
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