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Số: 1569/SYT-YDQLHN       Cần Thơ, ngày  23 tháng  4  năm 2021 

V/v triển khai ứng dụng VssID  

cho người tham gia BHXH, BHYT 
 

  

     

 Kính gửi:   

- Bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến thành phố;   

- Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế quận, huyện;  

- Các Bệnh viện ngoài công lập. 

 

Thực hiện Công văn số 1017/UBND-KGVX ngày 29/3/2021 của Ủy ban 

nhân dân TP. Cần Thơ về triển khai ứng dụng “VssID- Bảo hiểm xã hội số”. 

VssID- Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di 

động của BHXH Việt Nam, đã được cung cấp trên Google Play cho thiết bị sử 

dụng hệ điều hành Android và AppStore cho thiết bị sử dụng hệ điều hành của 

Apple để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm 

xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin thực hiện các dịch vụ 

công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc 

thay thế Sổ BHXH, Thẻ BHYT giấy như hiện nay.  

Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh BHYT trên 

địa bàn thành phố thực hiện một số công việc, cụ thể như sau: 

 1. Triển khai, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan, đơn vị thực hiện cài đặt, đăng ký, và sử dụng ứng dụng 

“VssID – Bảo hiểm xã hội số” cho bản thân và các thành viên trong gia đình 

đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố.  

 2. Tuyên truyền, hướng dẫn cho người bệnh và người nhà người bệnh 

tại cơ sở khám, chữa bệnh cài đặt, đăng ký, và sử dụng ứng dụng “VssID – Bảo 

hiểm xã hội số”. 

 3. Phối hợp với cơ quan Bảo hiểm xã hội trong việc triển khai hướng 

dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho người tham gia BHYT đến khám chữa 

bệnh ngoại trú và bệnh nhân điều trị nội trú. 



Nhận được Công văn, Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện 

để  đảm bảo các quyền lợi, chế độ cho người có thẻ BHYT theo Luật BHYT, 

góp phần thực hiện thành công chính sách BHYT và đạt tỷ lệ người tham gia 

BHYT được cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn thành phố.  

 Trong quá trình thực hiện, các khó khăn, vướng mắc báo cáo về Bảo 

hiểm xã hội thành phố để xem xét, giải quyết./. 

(Đính kèm các hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID) 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ;                                                                   

- BV: ĐKTW, ĐHYD, Quân Dân Y; 

- PKĐK Hoàn Hảo, Ngọc Thạch; Đồng Xuân,    

Hưng Phú, Hoàng Minh;  

- Trung tâm KSBT thành phố (để truyền thông); 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, YDQLHNQ. 
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