
BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /BHXH -TCCB
V/v phát động phong trào thi đua triển khai

 ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số

                Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2021

Kính gửi: 
- Văn phòng, các phòng nghiệp vụ BHXH tỉnh;
- Bảo hiểm xã hội các huyện.

Hưởng ứng phong trào thi đua triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã 
hội số do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam phát động (Công văn số 
1170/BHXH-TĐKT ngày 06/5/2021 của  BHXH Việt Nam về việc phát động 
phong trào thi đua triển khai ứng dựng VssID-Bảo hiểm xã hội số). Để hoàn 
thành chỉ tiêu đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt VssID năm 2021, 
nhiệm vụ được BHXH Việt Nam giao và nâng cao chất lượng phục vụ người 
tham gia và thụ hưởng chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất 
nghiệp (BHTN). Giám đốc BHXH tỉnh Lạng Sơn phát động phong trào thi đua 
“Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành 
xuất sắc nhiệm vụ triển khai VssID - Bảo hiểm xã hội số” với các nội dung 
sau:

I. MỤC TIÊU, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THI ĐUA
1. Mục tiêu 
Phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt trên 77.584 người tham gia BHXH, 

BHYT, BHTN được cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID, cụ thể: đến hết Quý 
II/2021 đạt 35% chỉ tiêu được giao trở lên; hết Quý III/2021 đạt 70% chỉ tiêu trở 
lên và đến 15/11/2021 đạt 100% chỉ tiêu được giao trở lên. Trong đó tập trung 
tăng diện bao phủ VssID đối với đội ngũ công chức, viên chức; người tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN tại các đơn vị sử dụng lao động; người tham gia BHXH 
tự nguyện; người tham gia BHYT hộ gia đình; học sinh trung học phổ thông, 
sinh viên các trường nghề, cao đẳng; người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH 
hàng tháng trên phạm vi toàn tỉnh. 

2. Đối tượng thi đua: Tập thể và toàn thể công chức, viên chức, người 
lao động thuộc BHXH tỉnh Lạng Sơn

3. Thời gian thi đua: Từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 31/12/2021.
II. NỘI DUNG THI ĐUA
Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các 

huyện phối hợp với cấp ủy Đảng và tổ chức đoàn thể của đơn vị, quán triệt đến 
toàn thể viên chức và người lao động thuộc đơn vị nội dung Kế hoạch số 
818/KH-BHXH ngày 31/3/2021 của BHXH Việt Nam về triển khai ứng dụng 
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VssID - BHXH số và Kế hoạch số 297/KH-BHXH ngày 08/4/2021 của BHXH 
tỉnh Lạng Sơn về tổ chức triển khai ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số, trong 
đó tập trung thực hiện các nội dung sau: 

1. Toàn thể viên chức và người lao động từng vị trí công tác nêu cao ý 
thức, tinh thần trách nhiệm trong công việc; mỗi viên chức và người lao động là 
một tuyên truyền viên tích cực trong công tác vận động, tuyên truyền đăng ký tài 
khoản giao dịch điện tử và cài đặt VssID. 

2. Tổ chức các đợt thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc 
cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên các phương tiện thông tin đại chúng 
(báo, đài phát thanh - truyền hình, hệ thống loa phát thanh của các xã, phường, 
thị trấn), mạng xã hội: facebook, zalo ..., liên tục từ nay tới ngày 31/12/2021 đến 
toàn thể người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên 
phạm vi toàn tỉnh; trong đó, chú trọng truyền thông trực tiếp đến người tham gia 
BHXH, BHYT.

3. Tập trung tối đa nguồn lực tổ chức thực hiện việc tiếp nhận đăng ký và 
phê duyệt tài khoản giao dịch điện tử cá nhân do cơ quan BHXH thực hiện tại cơ 
quan, tổ chức, doanh nghiệp, hoặc do người tham gia trực tiếp thực hiện tại cơ 
quan BHXH giúp người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được tiếp cận và sử 
dụng ứng dụng, đồng thời đảm bảo yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân của người 
sử dụng.

4. Tích cực tham mưu, phối hợp chặt chẽ hiệu quả với cấp ủy Đảng, chính 
quyền, các sở, ban, ngành, đoàn thể địa phương trong tổ chức thực hiện và kịp 
thời ban hành văn bản hướng dẫn việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho 
người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

5. Chủ động đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực, hiệu quả để hoàn 
thành sớm chỉ tiêu đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng ứng 
dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

6. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc cài đặt, sử dụng ứng 
dụng VssID, hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung; chuẩn hóa thông tin từng nhóm 
đối tượng trước khi triển khai; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho 
đơn vị và người tham gia BHXH, BHYT, BHTN trong quá trình tổ chức thực 
hiện; những việc phức tạp vượt thẩm quyền kịp thời báo cáo BHXH tỉnh để 
được xém xét giải quyết hoặc tổng hợp báo cáo BHXH Việt Nam xem xét giải 
quyết.

III. CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ KHEN THƯỞNG
Để động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc trong phong trào thi đua, BHXH tỉnh đánh giá kết quả thực hiện để biểu 
dương và tặng Giấy khen Giám đốc BHXH tỉnh và đề nghị Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam tặng Bằng khen khi sơ kết, kết thúc phong trào thi đua, cụ thể:

1. Chỉ tiêu đánh giá thi đua
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1.1. Đối với tập thể
a) Hoàn thành và hoàn thành vượt chỉ tiêu được giao, đảm bảo chất lượng 

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

b) Có nhiều giải pháp trong tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền 
địa phương, đơn vị để đẩy nhanh tiến độ triển khai ứng dụng VssID.

c) Có thành tích trong công tác chỉ đạo, tham mưu, phối hợp xây dựng và 
ban hành văn bản để hướng dẫn thực hiện việc cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID 
cho người tham gia BHXH, BHYT, BHTN.

d) Tích cực chủ động phối hợp tham gia tuyên truyền, kiểm tra, giám sát 
và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho đơn vị, người sử dụng ứng 
dụng VssID theo lĩnh vực chuyên môn thuộc phạm vi quản lý và chức năng, 
nhiệm vụ được giao. 

e) Hỗ trợ kịp thời về kỹ thuật, chuyên môn để thực hiện đăng ký tài khoản 
giao dịch điện tử và cài đặt ứng dụng VssID.

1.2. Đối với cá nhân
a) Chủ động tích cực tham gia phong trào thi đua và hoàn thành vượt mức 

chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được đơn vị giao, có sự đóng góp thiết thực hiệu 
quả và góp phần quan trọng đối với đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phong 
trào thi đua.

b) Có chuyên môn, kỹ năng để tiếp nhận, hướng dẫn đơn vị, người lao 
động, người dân từ việc cài đặt, kê khai, đăng ký tài khoản đến việc rà soát, cập 
nhập, điều chỉnh, sửa đổi các thông tin về cá nhân, quá trình tham gia đảm bảo 
chính xác, đầy đủ.

c) Có nhiều hoạt động và việc làm thiết thực, cụ thể trong việc đề xuất 
tham mưu các giải pháp, sáng kiến, phối hợp xử lý vướng mắc, hoàn thiện 
chuyên môn để thực hiện đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt ứng 
dụng VssID và có các giải pháp, sáng kiến đã được áp dụng vào thực tiễn triển 
khai ứng dụng VssID.

* Lưu ý:  Không xem xét khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân chạy 
theo thành tích về số lượng nhưng không đảm bảo chất lượng, để xảy ra nhiều 
sai sót và thực hiện không đúng hướng dẫn quy định của BHXH Việt Nam.

2. Về khen thưởng
2.1. Sơ kết phong trào thi đua, Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương và 

thưởng đối với:
- 03 tập thể hoàn thành vượt tiến độ được giao lựa chọn trong số các đơn 

vị đạt từ 35% kế hoạch được giao trở lên (số liệu thực hiện tính đến hết ngày 
30/6/2021).

- 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc (số liệu thực hiện tính đến hết 
ngày 30/6/2021).
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2.2. Tổng kết phong trào thi đua, Giám đốc BHXH tỉnh biểu dương, tặng 
Giấy khen đối với:

- 05 tập thể hoàn thành vượt tiến độ được giao lựa chọn trong số các đơn 
vị đạt từ 100% kế hoạch được giao trở lên (số liệu thực hiện tính đến hết ngày 
15/11/2021).

- 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc (số liệu thực hiện tính đến hết 
ngày 15/11/2021).

2.3. Đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng
Trên cơ sở thành tích thi đua của các đơn vị, Hội đồng thi đua, khen thưởng 

BHXH tỉnh lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào 
thi đua đề nghị BHXH Việt Nam khen thưởng.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Căn cứ vào nội dung thi đua do Giám đốc BHXH tỉnh phát động, Chánh 

Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện quyết liệt 
triển khai thực hiện, cụ thể:

1. Chủ động rà soát tiến độ triển khai thực hiện mục tiêu phong trào thi 
đua, kêu gọi viên chức và người lao động hăng hái nỗ lực phấn đấu, phát huy 
tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo thi đua đạt kết quả cao nhất và sớm hoàn 
thành trước thời hạn các nhiệm vụ, chỉ tiêu được BHXH tỉnh giao.

2. Triển khai phong trào thi đua và tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá kết 
quả thực hiện phong trào thi đua; căn cứ kết quả hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ 
để xem xét lựa chọn khen thưởng theo thẩm quyền và đề nghị Giám đốc BHXH 
tỉnh biểu dương, khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu 
xuất sắc. 

Hồ sơ đề nghị khen thưởng của đơn vị lập theo quy định tại Khoản 3, 
Điều 33, Quyết định số 2418/QĐ-BHXH ngày 24/12/2020: Hồ sơ đề nghị biểu 
dương và thưởng khi sơ kết phong trào thi đua của đơn vị gửi trước ngày 
05/7/2021; Hồ sơ đề nghị tặng Bằng khen của Tổng Giám đốc khi kết thúc 
phong trào thi đua của đơn vị gửi BHXH tỉnh (phòng TCCB) trước ngày 
25/12/2021 để hoàn thiện hồ sơ gửi BHXH Việt Nam (Vụ Thi đua - Khen 
thưởng) trước ngày 05/01/2022. 

3. Văn phòng và các phòng: Truyền thông và Phát triển đối tượng; Giám 
định BHYT, Chế độ BHXH, Quản lý thu, Cấp sổ, thẻ, Công nghệ thông tin có 
trách nhiệm phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ trong việc cung cấp thông tin, 
đề xuất và lựa chọn tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc thực hiện phong trào 
thi đua đề nghị Tổng Giám đốc biểu dương và khen thưởng.

4. Phòng Tổ chức cán bộ chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo và 
phối hợp với các đơn vị tham mưu đề xuất với Giám đốc BHXH tỉnh ghi nhận, 
biểu dương khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc; 
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đồng thời kết quả thực hiện phong trào thi đua này là một trong những tiêu chí 
để đánh giá, bình xét và xếp loại thi đua khen thưởng năm 2021 của đơn vị.

Giám đốc BHXH tỉnh yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng 
nghiệp vụ, Giám đốc BHXH các huyện nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên;
- Vụ TĐKT-BHXH Việt Nam;
- Ban TĐKT tỉnh (Sở Nội vụ) (để b/c);
- GĐ, các PGĐ BHXH tỉnh;
- Đảng uỷ BHXH tỉnh;
- Công đoàn cơ sở BHXH tỉnh;
- Chi đoàn BHXH tỉnh ;
- Lưu: VT, TCCB (2b).

GIÁM ĐỐC

Nông Thị Phương Thảo
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