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SỞ LAO ĐỘNG
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1146 /SLĐTBXH-LĐTLBHXH

Thái Bình, ngày19tháng 04 năm 2021

V/v đề nghị tuyên truyền, hướng dẫn
và triển khai áp dụng ứng dụng
Bảo hiểm xã hội số (VssID)

Kính gửi:
- Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp tỉnh;
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố;
- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh.
Ngày 16/11/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam công bố ứng dụng Bảo hiểm xã
hội Số (viết tắt là VssID). Đây là sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số phục
vụ người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)
của BHXH Việt Nam. Người dùng VssID có thể thực hiện vai trò giám sát nghĩa vụ
đóng BHXH, BHYT, BHTN của người sử dụng lao động, góp phần công khai,
minh bạch và hạn chế tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho
người lao động, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động. Ứng dụng VssID
hướng tới tích hợp tiện ích sổ BHXH, thẻ BHYT điện tử thay thế sổ BHXH, thẻ
BHYT giấy; các dịch vụ công; dịch vụ thanh toán trực tuyến góp phần xây dựng
Chính phủ điện tử.
Thực hiện Công văn số 1220/UBND-KGVX ngày 01/4/2021 của UBND tỉnh
Thái Bình về việc triển khai ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID), Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội đề nghị Ban Quản lý Khu kinh tế và các Khu công nghiệp
tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất
kinh doanh thuộc địa bàn quản lý tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai đến người lao
động thực hiện việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID nhằm tạo điều kiện cho
người tham gia BHXH, BHYT, BHTN được tiếp cận thông tin, thực hiện dịch vụ
công cho cá nhân một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện
việc thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay.
(Bản Hướng dẫn cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID được đăng tải trên Cổng thông
tin điện tử của Sở Lao động – TBXH và Bảo hiểm xã hội tỉnh)
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị, tổ chức,
doanh nghiệp và người lao động liên hệ qua số điện thoại 19006192 hoặc
02273.740.421 để được hướng dẫn, hỗ trợ.
Trân trọng!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng Lao động – TBXH huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT của Sở Lao động – TBXH;
- Lưu: VT, P.LĐTLBHXH.
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