
BHXH TỈNH LẠNG SƠN
BHXH HUYỆN BÌNH GIA

                                  
     Số:             

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

Bình Gia, ngày         tháng         năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

Thực hiện văn bản số 539/UBND-BHXH ngày 15/4/2021 của UBND huyện 
Bình Gia về việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số;

Thực hiện Kế hoạch số 297/KH-BHXH ngày 08/4/2021 của BHXH tỉnh 
Lạng Sơn về việc tổ chức triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số. 

Bảo hiểm xã hội huyện Bình Gia xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai cụ 
thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia BHXH, 

BHYT tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, 
nhanh chóng nhất, tiến tới thực hiện thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy.

- Triển khai đồng bộ các giải pháp cụ thể, linh hoạt, thiết thực với quyết tâm 
chính trị cao nhất để hỗ trợ, hướng dẫn người dân đăng ký giao dịch điện tử cá 
nhân với cơ quan BHXH và sử dụng VssID.

- Phổ biến, quán triệt và yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao 
động trong đơn vị đăng ký tài khoản giao dịch điện tử theo hướng dẫn tại Công văn 
số 2659/BHXH-CNTT ngày 21/8/2020 của BHXH Việt Nam và thực hiện cài đặt 
ứng dụng VssID trên thiết bị di động cá nhân.

- Việc thực hiện đăng ký, sử dụng đảm bảo đúng hướng dẫn, quy trình của 
BHXH Việt Nam, của BHXH tỉnh và Kế hoạch này.

II. NỘI DUNG
1. Thành lập các Tổ tư vấn, hướng dẫn cài đặt VssID gồm một số viên chức, 

lao động của BHXH huyện để hỗ trợ và hướng dẫn cho các đơn vị sử dụng lao 
động, cơ sở khám chữa bệnh, trường học, các điểm chi trả lương hưu và trợ cấp 
BHXH hàng tháng, nhà văn hóa, tại những nơi đông dân cư...

2. Phổ biến, giới thiệu hướng dẫn cho đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT 
hộ gia đình; cán bộ phụ trách công tác BHXH và công nghệ thông tin của đơn vị sử 
dụng lao động; cán bộ quản lý đối tượng thuộc ngân sách nhà nước hỗ trợ các tính 
năng, tiện ích của ứng dụng VssID để hỗ trợ người dân, người lao động đăng ký 
giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

3. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại cơ quan BHXH huyện, tại các Tổ tư vấn sẽ bố 
trí viên chức tiếp nhận hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH từ 
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người đăng ký, thực hiện ngay việc phê duyệt cấp tài khoản hỗ trợ, hướng dẫn 
người đăng ký cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID.

4. Phối hợp với cơ quan truyền thông huyện tích cực tuyên truyền hướng dẫn 
cài đặt VssID.

5. Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huyện để chỉ đạo và vận động 
các tổ chức cấp xã, thôn, bản và đoàn viên, hội viên thực hiện cài đặt, sử dụng 
VssID để thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền lợi cho người lao động, hội viên. 

6. Tổ chức hội nghị triển khai ứng dụng VssID cho đại lý thu BHXH tự 
nguyện, BHYT hộ gia đình, cán bộ phụ trách công tác BHXH của đơn vị sử dụng 
lao động trên địa bàn huyện.

7. Tiếp thu các ý kiến phản ánh, kịp thời khắc phục những vướng mắc của 
người dùng ứng dụng. Đơn giản thủ tục và linh hoạt hơn trong quá trình phê duyệt 
khi người sử dụng đăng ký ứng dụng, đồng thời bảo đảm nguyên tắc bảo mật thông 
tin.

8. Đa dạng các hình thức truyền thông về những tiện ích của ứng dụng và 
cách cài đặt, sử dụng ứng dụng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

9. Việc đăng ký và phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử cá nhân với cơ 
quan BHXH phải đảm bảo quy định tại Công văn số 2659/BHXH-CNTT ngày 
21/8/2020 của BHXH Việt Nam về việc triển khai thực hiện đăng ký sử dụng 
phương thức giao dịch điện tử đối với cá nhân. Không xác lập đăng ký tài khoản và 
phê duyệt trước khi nhận đủ thủ tục, hồ sơ theo quy định từ người dân. Trả kết quả 
phê duyệt (tên tài khoản và mật khẩu) cho số điện thoại duy nhất do người dân đã 
đăng ký.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bảo hiểm xã hội huyện
- Thành lập các Tổ tư vấn của BHXH huyện để trực tiếp đến các cơ quan, 

đơn vị sử dụng lao động, doanh nghiệp, đại lý thu, đại lý chi trả...để hướng dẫn cài 
đặt VssID cho người lao động và thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT trên địa 
bàn.

- Xây dựng nội dung tuyên truyền để phối hợp với Trung tâm văn hóa và 
truyền thông huyện tuyên truyền về những tiện ích mang lại của ứng dụng VssID.

- Phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn để tổ chức hướng 
dẫn, cài đặt và sử dụng VssID cho người lao động tham gia đóng BHXH, BHYT 
bắt buộc.

- Phối hợp Bưu điện huyện để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt VssID cho nhân 
viên trực thuộc Bưu điện; đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; đối 
tượng hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH trên địa bàn huyện.
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- Phối hợp với Đại lý thu Hội Nông dân, Hội phụ nữ huyện hướng dẫn, cài 
đặt và sử dụng VssID cho đối tượng BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình thuộc 
đại lý thu quản lý.

- Phối hợp với cơ sở khám chữa bệnh hướng dẫn, cài đặt VssID cho viên 
chức, lao động làm việc tại các cơ sở khám, chữa bệnh; đối tượng điều trị nội trú 
tại các cơ sở khám, chữa bệnh.

- Phối hợp với Trường Trung học phổ thông Bình Gia, Trường THPT Pắc 
Khuông tổ chức triển khai, cài đặt, kích hoạt ứng dụng VssID đối với học sinh.

-  Tiếp nhận hồ sơ đăng ký ứng dụng VssID cho các đối tượng đến liên hệ 
trực tiếp tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công 
huyện.

- Tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi kiến nghị để bảo đảm quyền và lợi ích hợp 
pháp của người tham gia BHXH, BHYT.

- Bố trí kinh phí để tổ chức các nội dung trong kế hoạch đảm bảo tiết kiệm, 
hiệu quả, thiết thực và đúng quy định.

- Có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND huyện kết quả 
thực hiện cài đặt ứng dụng VssID trên địa bàn huyện

2. Đơn vị sử dụng lao động
- Chỉ đạo triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong đơn vị theo văn bản số 539/UBND-BHXH ngày 15/4/2021 của UBND 
huyện Bình Gia về việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

- Phối hợp với cơ quan BHXH huyện để cài đặt, kích hoạt tài khoản sử dụng 
ứng dụng VssID.

3. Các Đại lý thu BHXH, BHYT
- Phối hợp với cơ quan BHXH huyện tổ chức triển khai cài đặt và kích hoạt 

VssID cho tất cả những đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình 
thuộc Đại lý thu quản lý.

4. Các Trường THPT Bình Gia, THPT Pắc Khuông
Phối hợp với cơ quan BHXH huyện tổ chức triển khai cài đặt và kích hoạt 

VssID cho đối tượng là học sinh của nhà trường.
5. Bưu điện huyện
Phối hợp với cơ quan BHXH huyện tuyên truyền, tổ chức triển khai cài đặt 

và kích hoạt VssID cho các đối tượng đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH 
hàng tháng.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin
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Phối hợp với BHXH huyện thực hiện công tác bảo đảm an toàn, an ninh 
thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan 
trọng trong việc triển khai cài đặt ứng dụng VssID.

7. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện
Phối hợp với cơ quan BHXH huyện tổ chức tuyên truyền trên đài phát thanh, 

tuyên truyền lưu động để cho người dân biết đến các tiện ích của việc đăng ký giao 
dịch điện tử và cài đặt sử dụng ứng dụng VssID - BHXH số trong lĩnh vực BHXH, 
BHYT, BHTN.

Để việc tổ chức hướng dẫn, cài đặt và kích hoạt ứng dụng VssID được thuận 
lợi, nhanh gọn đề nghị các cá nhân cần chuẩn bị những điều kiện cần thiết như 
(điện thoại thông minh, ảnh chân dung, chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn 
cước)

IV. THỜI GIAN THỰC HIỆN
Tổ chức cài đặt VssID cho người lao động tham gia BHXH, BHYT và 

BHXH tự nguyện cho 2.246 người, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/10/2021 . 
(Trong đó dự kiến quý 2/2021 cài đặt đạt 40%/chỉ tiên giao trở lên; quý 3/2021 cài 
đặt đạt 80%/chỉ tiêu giao trở lên, đến ngày 30/10/2021 cài đặt hoàn thành).

- Tổ chức cài đặt VssID cho người dân tham gia BHYT hộ gia đình cho 
1.406 người, dự kiến hoàn thành trước ngày 30/11/2021. (Trong đó dự kiến quý 
2/2021 cài đặt đạt 30%/ chỉ tiêu giao trở lên; quý 3/2021 cài đặt đạt 70%/ chỉ tiêu 
giao trở lên, đến ngày 30/11/2021 cài đặt hoàn thành).

- Tổ chức cài đặt VssID cho các đối tượng tham gia BHYT khác cho 350 
người, dự kiến hoàn thành trước ngày 15/12/2021. (Trong đó dự kiến quý 2/2021 
cài đặt đạt 30%/chỉ tiêu giao trở lên; quý 3/2021 cài đặt đạt 60%/chỉ tiêu giao trở 
lên; đến ngày 15/12/2021 cài đặt hoàn thành).

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai ứng dụng VssID của BHXH huyện 
Bình Gia. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản ánh về BHXH huyện 
để được hướng dẫn giải quyết./.
Nơi nhận:
- TT UBND huyện (B/c);
- BHXH tỉnh (B/c);
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể 
huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Đặng Văn Sơn
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