
      BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     Số:             /BHXH-TT&PTĐT    Kon Tum, ngày        tháng 11 năm 2022
  V/v triển khai đăng ký tài khoản giao dịch
 điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID 
- Bảo hiểm xã hội số đối với học sinh, sinh viên

Kính gửi: 
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Kon Tum;
- Các Trường học, Cơ sở Giáo dục - Đào tạo trên địa 
bàn thành phố Kon Tum.

Thực hiện Hướng dẫn liên ngành số 50/HDLN-BHXH-SGDĐT ngày 
26/8/2022 giữa Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh 
Kon Tum về thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên,

Để đảm bảo quyền lợi, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh, sinh viên 
đang tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) trong công tác khám, chữa bệnh BHYT, 
Bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục hỗ trợ học sinh, sinh viên tham gia BHYT đăng ký 
tài khoản giao dịch điện tử và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - VssID. Đề 
nghị Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố, các 
Trường học, Cơ sở Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn thành phố Kon Tum phối 
hợp triển khai đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng 
VssID - Bảo hiểm xã hội số đối với học sinh, sinh viên với những nội dung cụ 
thể như sau:

1. Thông tin đến phụ huynh và học sinh, sinh viên về những tiện ích của 
cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID: Thông qua ứng dụng Bảo hiểm xã hội số - 
VssID trên điện thoại và các thiết bị thông minh, người dùng có thể thay thế thẻ 
BHYT giấy (đặc biệt trong những ngày nghỉ Lễ, Tết nếu có phát sinh khám, 
chữa bệnh mà bị mất thẻ BHYT thì có thể dùng ứng dụng trên điện thoại thay 
thẻ BHYT giấy để khám bệnh, chữa bệnh BHYT ngay), đồng thời theo dõi được 
thời hạn thẻ BHYT, tỷ lệ hưởng, nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu, lịch sử 
khám chữa bệnh... Và sử dụng một số Dịch vụ công trên ứng dụng.

2. Chỉ đạo, phối hợp với cơ quan BHXH tỉnh triển khai, hướng dẫn đăng 
ký tài khoản giao dịch cá nhân, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID đến tất cả 
học sinh, sinh viên tham gia BHYT:

- Đối với học sinh, sinh viên đã có chứng minh nhân dân/căn cước công 
dân/hộ chiếu đang theo học tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ 
thông trên địa bàn tỉnh: Hướng dẫn các em trực tiếp đăng ký tài khoản cho bản 
thân. 

- Đối với học sinh dưới 18 tuổi chưa có chứng minh nhân dân hoặc căn 
cước công dân: Hướng dẫn phụ huynh học sinh đăng ký tài khoản giao dịch cá 
nhân, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho phụ huynh trước, sau đó đăng ký 
cho con.



(Có phụ lục giới thiệu ứng dụng VssID; Hướng dẫn chi tiết các bước đăng 
ký tài khoản giao dịch cá nhân, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID kèm theo).

Đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố, các Trường học, cơ sở 
Giáo dục - Đào tạo trên địa bàn thành phố quan tâm chỉ đạo và triển khai thực 
hiện (Liên hệ viên chức BHXH tỉnh chuyên quản theo danh sách phân công gửi 
kèm để được hỗ trợ)./.

Nơi nhận:            KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;           PHÓ GIÁM ĐỐC
- Sở Giáo dục và Đào tạo (để biết, chỉ đạo);                                 
- Giám đốc (để b/c);
- Các Phó Giám đốc;
- Phòng TT&PTĐT;
- Lưu: VT, TT&PTĐT.

          

      Nguyễn Tấn Sang
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