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Số:          /KH-BHXH Hữu Lũng, ngày       tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

––––––––––––––––––––––

Thực hiện Kế hoạch số 297/KH- BHXH ngày 08 tháng 4 năm 2021 của 
BHXH tỉnh Lạng Sơn về việc triển khai ứng dụng VssID. BHXH huyện Hữu 
Lũng xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện với những nội dung sau:  

ơI. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH Việt Nam 

như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, góp phần xây dựng chính phủ 
số, quốc gia số; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW của Ban Chấp 
hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH.

- Hướng tới phục vụ tốt hơn người tham gia BHXH, BHYT, BH thất 
nghiệp, trong thời gian tới: Ứng dụng VssID giúp người tham gia BHXH, bảo 
hiểm y tế (BHYT) theo dõi quá trình tham gia, đóng BHXH, BHYT của mình, 
thực hiện tra cứu các thông tin: mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa 
bệnh BHYT, theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính 
sách BHXH, BHYT, đăng nhập tài khoản BHXH để quản lý thông tin BHXH 
online, dịch vụ tổng đài hỗ trợ 24/7, phản ánh kiến nghị, theo dõi tin tức về lĩnh 
vực BHXH, BHYT được cập nhật mới nhất.  

2. Yêu cầu
- 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.

- Tổ chức hướng dẫn cài đặt, thực hiện đăng ký, sử dụng đảm bảo đúng 
hướng dẫn, quy trình của BHXH Việt Nam. 

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
1. Mục tiêu
- 100% Người cùng tham gia BHXH, BHYT tại địa bàn huyện cài đặt và 

đăng ký sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

- 80% Người tham gia BHXH tự nguyện cài đặt và đăng ký sử dụng ứng 
dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.
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- 50% Người tham gia BHYT và người hưởng lương hưu hàng tháng cài 
đặt và đăng ký sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số.

2. Nhiệm vụ và giải pháp

- 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

- Thành lập 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 người dân đăng ký tại 
những nơi đông dân cư, các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở khám chưa bệnh.
- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ tại hành chính công, cơ quan BHXH 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 hỗ trợ, hướng dẫn người đăng ký cài đặt, sử dụng 
ứng dụng VssID.

- Phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, chỉ đạo và vận động các tổ
chức cấp dưới 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. Phối hợp với
cơ quan công an trên địa bàn, triển khai việc cài đặt ứng dụng cho người dân đến
làm thủ tục cấp căn cước công dân. Phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm
triển khai cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng đối vời người đăng ký hưởng 
bảo hiểm thất nghiệp.

- 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.

- Ghi nhận 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.

-  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.
          - 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
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kết quả phê duyệt (tên tài khoản và password) cho số điện thoại duy nhất do
người dân đã đăng ký.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Hướng dẫn người lao động tại các đơn vị sử dụng lao động đăng ký 
giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt ứng dụng VssID

Viên chức, người lao động BHXH huyện Hữu Lũng (thành phần theo Quyết 
định số 173/QĐ-BHXH ngày 26/4/2021 của BHXH huyện Hữu Lũng) hướng dẫn 
người tham gia BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử cá nhân với cơ quan 
BHXH, cũng như cài đặt đăng ký tài khoản sử dụng ứng dụng VssID. Chủ động liên 
hệ với các đơn vị được phân công phụ trách để thống nhất về thời gian, phương thức 
thực hiện, đảm bảo hoàn thành xong việc hướng dẫn đăng ký, cài đặt trước ngày 
30/7/2021.

2. Hướng dẫn đăng ký, cài đặt tại nơi tiếp nhận và trả kết quả TTHC 
về BHXH, BHYT 

Viên chức, người lao động tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả TTHC 
thực hiện phê duyệt hồ sơ đăng ký GDĐT và có trách nhiệm hướng dẫn các đối 
tượng đến giao dịch đăng ký GDĐT và cài đặt ứng dụng VssID tại nơi tiếp nhận 
theo quy định. 

3. Phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin - Thể thao huyện thực 
hiện phát thanh tuyên truyền về ứng dụng VssID- BHXH số. 

Trên đây là kế hoạch triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số của 
BHXH huyện Hữu Lũng./.

Nơi nhận:
- BHXH tỉnh (báo cáo);
- UBND huyện (báo cáo);
- Lãnh đạo BHXH huyện;
- Các bộ phận BHXH huyện;
- Lưu: VT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Mai Hương


		Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ĐT: 024.39344238 – Fax: 024.39344169 - Email: bhxh@vss.gov.vn - Hotline: 024.39369446
	2021-04-26T16:26:17+0700
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Nguyễn Thị Mai Hương<huongntm@langson.vss.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ĐT: 024.39344238 – Fax: 024.39344169 - Email: bhxh@vss.gov.vn - Hotline: 024.39369446
	2021-04-27T07:55:28+0700
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng<huulung@langson.vss.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ĐT: 024.39344238 – Fax: 024.39344169 - Email: bhxh@vss.gov.vn - Hotline: 024.39369446
	2021-04-27T07:55:51+0700
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng<huulung@langson.vss.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Bảo hiểm xã hội Việt Nam - ĐT: 024.39344238 – Fax: 024.39344169 - Email: bhxh@vss.gov.vn - Hotline: 024.39369446
	2021-04-27T07:55:59+0700
	Bảo hiểm xã hội Việt Nam
	Bảo hiểm xã hội huyện Hữu Lũng<huulung@langson.vss.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




