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VssID – Bảo hiểm xã hội (BHXH) số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi
số phục vụ người dân của ngành BHXH Việt Nam. Ứng dụng VssID hiện cung cấp các
tiện ích, thông tin thiết yếu như: theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ hưởng các chế
độ, chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT); tra cứu các thông tin mã số BHXH, cơ
quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện,
BHYT hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7... Và dùng để đi khám chữa bệnh (KCB) thay cho
thẻ BHYT giấy.
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (UBND Thành phố)
tại Công văn số 1388/UBND-VX ngày 05/5/2021 về việc triển khai cài đặt và sử dụng
ứng dụng VssID – BHXH số trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu toàn bộ
công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, người dân trên địa bàn thực hiện cài đặt,
đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động thông minh của cá nhân, hoàn
thành trước ngày 31 tháng 7 năm 2021.
Căn cứ Công văn 1493/BHXH-CSBHYT của BHXH Việt Nam kể từ ngày
01/6/2021 người bệnh đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng
dụng Vss-ID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy.
Tuy nhiên, đến thời điểm hiện nay việc đăng ký tài khoản VssID cho học sinh của
đơn vị mới đạt tỷ lệ 17,10 %, còn 1498 học sinh chưa đăng ký tài khoản VssID.
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, BHXH Quận 3 đề nghị
Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chủ động phối hợp với cán bộ BHXH Quận 3 (Bà:
Bùi Thanh Nhài, SĐT: 0363592853. Ông: Đặng Trần Hữu Thảo, SĐT: 0919539596) để
được tiếp tục hướng dẫn đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho học sinh đi
KCB, đảm bảo công tác chống dịch bệnh theo quy định, xong trước ngày 20/09/2021.
Trường hợp học sinh chưa đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID làm ảnh hưởng
đến quyền lợi BHXH, BHYT của học sinh, đơn vị hoàn toàn chịu trách nhiệm.
BHXH Quận 3 đề nghị đơn vị phối hợp thực hiện để thực hiện tốt chính sách BHXH,
BHYT cho học sinh.
Trân trọng./.
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