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

 

Số:         /BHXH-TTPTĐT         Lạng Sơn, ngày        tháng 6 năm 2021
V/v sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng 

dụng VssID để đi KCB BHYT

             Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

“Ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số” là một ứng dụng trên thiết bị di 
động (điện thoại thông minh…) do Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam cung cấp 
và đã được Thủ tướng Chính phủ dự và công bố khai trương ngày 16/11/2020. 

Ứng dụng VssID cung cấp nhiều các tiện ích, thông tin rất thiết yếu cho 
người tham gia BHXH, BHYT như: 

- Theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; 

- Tra cứu lịch sử thụ hưởng các chế độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp;

- Tra cứu lịch sử đi khám, chữa bệnh theo chế độ BHYT;

- Ngoài ra trên ứng dụng còn có thể tra cứu các thông tin về: mã số BHXH; 
cơ quan BHXH; cơ sở khám chữa bệnh BHYT; các điểm thu và đại lý thu BHXH 
tự nguyện, BHYT hộ gia đình; sử dụng các dịch vụ công trực tuyến được tích hợp 
trên ứng dụng; dịch vụ hỗ trợ 24/7…

Đặc biệt theo hướng dẫn mới nhất của BHXH Việt Nam: kể từ ngày 
01/6/2021 người tham gia BHYT khi đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình 
ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế cho thẻ BHYT giấy, cơ sở 
khám chữa bệnh sẽ sử dụng đầu đọc để quét mã QR-Code hoặc ghi trực tiếp số 
thẻ BHYT trên ứng dụng VssID hoặc người tham gia BHYT vẫn có thể dùng thẻ 
giấy khi đi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh như trước đây.

Ứng dụng VssID là một chiến lược số rất thiết thực, tiện lợi cho người dân, 
đảm bảo việc thực hiện các chế độ BHXH, BHYT công khai, minh bạch; là bước 
đi phù hợp với xu hướng chuyển đổi số, xây dựng chính phủ số, quốc gia số.

Trong thời gian qua BHXH tỉnh đã nhận được sự phối hợp rất tích cực từ 
phía các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn trong việc triển khai cài 
đặt ứng dụng VssID cho người tham gia BHXH, BHYT, đến nay toàn tỉnh Lạng 
Sơn đã có trên 30.000 người cài đặt thành công ứng dụng VssID. 

BHXH tỉnh Lạng Sơn rất mong trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự 
quan tâm phối hợp tuyên truyền, khuyến khích cho cán bộ, công chức, viên chức 
và người lao động trong đơn vị cài đặt ứng dụng VssID cho chính cá nhân, đồng 



thời sử dụng chức năng “DỊCH VỤ CÔNG/ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CHO 
CON” để đăng ký cài đặt cho con chưa đủ 18 tuổi của người lao động.

Sự quan tâm phối hợp của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp sẽ giúp đẩy 
mạnh việc cài đặt ứng dụng VssID trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, góp phần thực 
hiện chiến lược số Quốc gia, xây dựng chính phủ điện tử đúng như chỉ đạo của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 445/UBND-KGVX ngày 
12/4/2021 về việc triển khai ứng dụng VssID. 

* Các địa chỉ hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID:

- Số Hotline của Ngành BHXH 19009068; 

- Phòng Công nghệ thông tin - BHXH tỉnh, điện thoại: 0205 3871.093;

- BHXH các huyện;

- Trung tâm hành chính công của tỉnh, huyện;

- Các phòng nghiệp vụ khác và các cán bộ ngành BHXH.

BHXH tỉnh Lạng Sơn xin thông báo để các cơ quan, đơn vị các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (b/c);
- Các PGĐ BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ và VP;
- BHXH các huyện (sao gửi đến các 
cơ quan, đơn vị, DN trên địa bàn huyện);
- Lưu: VT, TT-PTĐT (02).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nông Văn Hoan
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