SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
Số: 23/ TB - THPTLT

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thành Phố Thủ Đức, ngày 09 tháng 04 năm 2021

V/v hướng dẫn cài đặt và sử dụng
ứng dụng “ VssID – Bảo hiểm xã hội số”

Kính gửi: Cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Long trường.
Căn cứ theo Công văn số 415/CV-BHXH ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Bảo
hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, Công văn số 3021/BHXH-CNTT ngày 26 tháng 11
năm 2020 của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh về triển khai ứng dụng VssID;
Để tiến tới việc sử dụng thẻ bào hiểm y tế (BHYT) điện tử, tạo điều kiện để
người tham gia BHXH, BHYT tiếp cận kịp thời thông tin về quá trình tham gia, các
chế độ thụ hưởng, sổ khám bệnh điện tử và thực hiện dịch vụ công BHXH, BHYT
một cách dễ dàng, nhanh chóng nhất; đồng thời chuẩn bị sử dụng ứng dụng “ VssID
– BHXH số” thay thế thẻ BHYT để khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn
thành phố Thủ Đức và Thành phố Hồ Chí Minh;
Ban giám hiệu đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên trường THPT Long Trường
khẩn trương thực hiện như sau:
1. Triển khai cài đặt và đăng ký ứng dụng “ VssID – Bảo hiểm xã hội số” trên thiết
bị thông minh.
2. Sau khi đăng ký xong ứng dụng VssID – BHXH số, cán bộ, giáo viên, nhân viên,
in và nộp tờ khai về phòng tài vụ trường.
Lưu ý: Khi cài đặt và đăng ký ứng dụng VssID – BHXH số, nếu thắc mắc liên hệ:
-

Cô Hoa – tài vụ, để biết thông tin về bảo hiểm. Số điện thoại
0908982728
Hướng dẫn cài đặt và đăng ký ứng dụng VssID – BHXH số chi
website: https://thptlongtruong.hcm.edu.vn/ . Mục BỘ PHẬN
TIẾP. Trong quá trình cài đặt có lỗi gọi A.Vương. SĐT
0968128895.

(zalo):
tiết tại
GIÁN
(zalo):

Đề nghị Cán bộ, giáo viên, nhân viên quan tâm phối hợp, thực hiện tốt chủ trương,
cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ số hóa BHXH, BHYT.
Trân trọng./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
BGH;
Lưu: VT.
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