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V/v triển khai ứng dụng
VssID - Bảo hiểm xã hội số

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 445/UBND-KGVX ngày 12/4/2021 của UBND tỉnh
Lạng Sơn về việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
VssID - Bảo hiểm xã hội số là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động và là
một sản phẩm chuyển đổi số phục vụ người dân của ngành bảo hiểm xã hội
(BHXH). Ứng dụng VssID hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo
dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách BHXH, bảo hiểm
y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN). Thông qua VssID người dùng có thể
tra cứu các 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, sử dụng dịch vụ
công trực tuyến, dịch vụ hỗ trợ 24/7, xuất trình mã vạch trên ứng dụng để sử dụng
khám chữa bệnh (dự kiến thực hiện vào tháng 6/2021).
Để đẩy mạnh việc ứng dụng VssID trên địa bàn huyện, góp phần thực hiện
chiến lược số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, UBND huyện yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp; Chủ tịch
UBND các xã, thị trấn phổ biến, quán triệt, triển khai cho cán bộ, công chức, viên
chức và người lao động đăng ký tài khoản giao dịch điện tử theo hướng dẫn của
ngành BHXH; đồng thời tuyên truyền cho gia đình, người thân và Nhân dân có sổ
BHXH, thẻ BHYT cài đặt ứng dụng VssID.
2. Phòng Giáo dục và Đào tạo: thực hiện chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực
thuộc trên địa bàn huyện triển khai đến đội ngũ giáo viên, người lao động cài đặt
ứng dụng VssID.
3. Trung tâm Y tế huyện: chỉ đạo cài đặt ứng dụng VssID đến tất cả các đội
ngũ y, bác sỹ, nhân viên y tế, người lao động tại Trung tâm Y tế, các Trạm y tế xã,
các cơ sở khám chữa bệnh ngoài công lập thực hiện hướng dẫn cho bệnh nhân và
người nhà bệnh nhân cài đặt ứng dụng VssID khi đến khám chữa bệnh tại các cơ
sở y tế trên địa bàn thành phố.
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4. Phòng Văn hóa và Thông tin: đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền
trên các phương tiện thông tin đại chúng về ý nghĩa tác dụng của việc cài đặt, sử
dụng ứng dụng VssID, vận động người dân có tham gia BHXH, BHYT thực hiện
cài đặt ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh.
5. Văn phòng HĐND và UBND huyện: đăng tải thông tin về ý nghĩa tác
dụng của việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, hướng dẫn sử dụng ứng dụng
VssID lên Trang thông tin điện tử của huyện.
6. Bưu điện huyện: với chức năng là đại lý chi trả chế độ BHXH, đại lý thu
BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình ngoài việc yêu cầu lao động, nhân viên điểm
thu của đơn vị mình cài đặt, sử dụng thành thạo ứng dụng VssID cần tích cực
tuyên truyền, hỗ trợ cài đặt cho người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT,
BHTN, liên hệ ngay với cơ quan BHXH khi phát sinh vướng mắc.
7. UBND các xã, thị trấn: chỉ đạo việc tuyên truyền hướng dẫn cài đặt ứng
dụng VssID đến các hộ dân có sử dụng điện thoại thông minh trên địa bàn; tuyên
truyền thường xuyên trên hệ thống truyền thanh cơ sở, Bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả cấp xã, thị trấn, nhà sinh hoạt văn hóa có hình thức tuyên truyền hướng dẫn cài
đặt ứng dụng VssID.
8. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của huyện, doanh
nghiệp phối hợp vận động đoàn viên, hội viên, người lao động và người dân tham
gia cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.
Tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID được đăng tải trên Cổng thông tin
điện tử của BHXH tỉnh Lạng Sơn tại địa chỉ: https://langson.baohiemxahoi.gov.vn (mục
Thông báo mới).
UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, các doanh
nghiệp trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Lưu: VT, BHXH.
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