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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:    /UBND-BHXH 
V/v thu thập, cập nhật bổ sung  

ĐDCN/CCCD vào dữ liệu quốc 

gia và cài đặt, phê duyệt, sử dụng, 

ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội 

số trên điện thoại thông minh 

Hạ Lang, ngày 06 tháng 10 năm 2022 

  

           Kính gửi: - Các cơ quan, đơn vị huyện; 

              - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

             - Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn. 

  

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và 

xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn 

đến năm 2030; Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của Bảo hiểm xã 

hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD của 

người tham gia trong cơ sở dữ liệu (CSDL) BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, 

phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID; Kế hoạch số 1651/KH-BHXH ngày 

15/9/2022 của BHXH tỉnh Cao Bằng về triển khai cập nhật bổ sung số 

ĐDCN/CCCD của người tham gia vào CSDL BHXH Việt Nam quản lý và kết 

hợp việc cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID.  

Tính đến ngày 06/10/2022, trên địa bàn huyện, số người đã bổ sung 

ĐDCN/CCCD được 1.320/24.493 người, đạt 5,39% trên tổng số người tham gia 

toàn huyện; cài đặt sử dụng ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại 

thông minh của người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc là 807/1.287 người, đạt 

62,7%; số người cài đặt tính trên toàn huyện mới chỉ được 1.354/24.493 người, 

đạt 5,5% trên tổng số người tham gia BHXH, BHYT thấp nhất so với các huyện 

trên toàn tỉnh. Để đảm bảo mọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

nhân dân được cập nhật ĐDCN/CCCD trên dữ liệu thông tin quốc gia và tiếp cận 

ứng dụng VssID trên nền tảng số, việc khám bệnh, chữa bệnh BHYT chỉ cần dùng 

CCCD, thuận tiện cho việc tra cứu quá trình công tác, theo dõi các quyền lợi và 

giao dịch điện tử giảm bớt các thủ tục hành chính với cơ quan Bảo hiểm xã hội. 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn phối hợp tốt với BHXH huyện, Công an xã triển khai rà soát bổ sung số 

ĐDCN/CCCD của người lao động, người tham gia vào CSDL quốc gia và kết hợp 

việc cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID như sau: 

 1. Cơ quan, đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện: Phối hợp tốt 

với cơ quan BHXH khẩn trương rà soát bổ sung ĐDCN/CCCD và triển khai cho 

cán bộ, công chức, người lao động chưa cài đặt ứng dụng VssID, cài đặt xong 

trước ngày 22/10/2022. 
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2. Các cơ quan, phòng, ban, đơn vị trực thuộc Huyện ủy, UBND huyện: 

Phối hợp tốt với cơ quan BHXH khẩn trương rà soát bổ sung ĐDCN/CCCD và 

triển khai cho cán bộ, công chức, người lao động chưa cài đặt ứng dụng VssID, 

thực hiện cài đặt xong trước ngày 25/10/2022. 

3. Các đơn vị doanh nghiệp, hợp tác xã đóng trên địa bàn: Phối hợp tốt 

với cơ quan BHXH khẩn trương rà soát bổ sung ĐDCN/CCCD và triển khai cho 

người lao động chưa cài đặt ứng dụng VssID, thực hiện cài đặt xong trước ngày 

26/10/2022. 

4. Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội: Phối hợp tốt với cơ quan 

BHXH khẩn trương rà soát bổ sung ĐDCN/CCCD và triển khai cho các đối tượng 

hưởng trợ cấp do phòng quản lý, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai cài đặt 

ứng dụng VssID cho các đối tượng theo quy định, thực hiện bổ sung 

ĐDCN/CCCD xong trước ngày 30/10/2022; cài đặt ứng dụng VssID những 

trường hợp có điện thoại thông minh xong trước 15/12/2022. 

5. Phòng giáo dục và đào tạo:  

- Chỉ đạo các trường học trực thuộc huyện quản lý rà soát bổ sung 

ĐDCN/CCCD của cán bộ, giáo viên, nhân viên; Cài đặt ứng dụng VssID xong 

trước ngày 30/10/2022. 

- Chỉ đạo các trường học cử cán bộ phối hợp với BHXH huyện khẩn trương 

rà soát cài đặt ứng VssID đối với những học sinh đã được cấp CCCD xong trước 

ngày 15/11/2022. 

6. Các trường học thuộc sở Giáo dục và đào tạo quản lý: Chủ động phối 

hợp tốt với cơ quan BHXH triển khai bổ sung ĐDCN/CCCD và cài đặt ứng dụng 

VssID đối với cán bộ, giáo viên, nhân viên trong đơn vị trước ngày 30/10/2022, 

đồng thời triển khai đến bổ sung ĐDCN/CCCD và cài đặt ứng dụng VssID cho 

học sinh trong toàn trường trước ngày 15/11/2022. 

7. Công an huyện: Phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, chỉ đạo Đội 

nghiệp vụ và Công an các xã, thị trấn rà soát, cung cấp danh sách ĐDCN/CCCD 

đảm bảo việc thu thập thông tin kịp thời nhằm đồng bộ dữ liệu quốc gia theo đúng 

quy định tại Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác 

thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030 (Gọi chung là Đề án 06 của huyện), xong trước 30/10/2022. 

8. Trung tâm Y tế: Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện chỉ đạo 

các bộ phận nghiệp vụ căn cứ số liệu tiêm phòng COVID-19 cung cấp danh sách 

cho cơ quan BHXH các thông tin theo quy định đảm bảo việc cập nhật, đồng bộ 

dữ liệu quốc gia kịp thời theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Đề án 06 của huyện, xong 

trước 30/10/2022. 

 9. Bưu điện huyện: Phối hợp chặt chẽ với Bảo hiểm xã hội huyện triển 

khai thu thập thông tin ĐDCN/CCCD, cài đặt VssID cho toàn bộ người hưởng 

lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng đảm bảo việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu 

quốc gia kịp thời theo đúng tinh thần chỉ đạo tại Đề án 06 của huyện xong trước 

30/10/2022. 
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 10. Viettel huyện: Phối hợp tốt với BHXH huyện cử nhân viên triển khai 

cài đặt ứng dụng VssID theo các Kế hoạch mà BHXH huyên và UBND các xã, thị 

trấn xây dựng trên địa bàn huyện. 

11. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Đối với cán bộ, công chức, người lao động: Phối hợp tốt với cơ quan 

BHXH khẩn trương cho cán bộ công chức, người lao động thực hiện rà soát bổ 

sung ĐDCN/CCCD và trường hợp chưa cài đặt VssID thì triển khai cài đặt xong 

trước ngày 28/10/2022.  

- Đối với nhân dân trên địa bàn: Phối hợp tốt với cơ quan BHXH xây dựng 

kế hoạch triển khai hướng dẫn cho người dân trên địa bàn quản lý rà soát bổ sung 

ĐDCN/CCCD, cài đặt ứng dụng VssID giao chỉ tiêu về cho các xóm, tổ dân phố 

để cài đặt, đảm bảo mọi người dân có điện thoại thông minh đều được cài đặt ứng 

dụng VssID trên nền tảng số quốc gia.  

12. Bảo hiểm xã hội huyện: Chịu trách nhiệm xuất và chuyển danh sách 

đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa 

bàn huyện, đang quản lý về cho các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã và 

cơ quan quản lý đối tượng để tiến hành rà soát bổ sung ĐDCN/CCCD, đồng thời 

xây dựng Kế hoạch hướng dẫn rà soát và cài đặt ứng dụng VssID trên nền tảng số 

quốc gia theo tinh thần chỉ đạo của Đề án 06. 

 13. Trung tâm Văn hóa - Truyền thông: Triển khai truyền thông phát 

thanh trên loa truyền thanh huyện về thông tin thu thập ĐDCN/CCCD, cài đặt 

ứng dụng VssID trên nền tảng số quốc gia theo theo đề án 06 của huyện (Các nội 

dung phát thanh do cơ quan BHXH soạn thảo) tại nơi trung tâm huyện và 

truyền thanh đến các xã. 

Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị huyện, UBND các xã, thị 

trấn, các doanh nghiệp, hợp tác xã quan tâm, khẩn trương triển khai rà soát bổ 

sung ĐDCN/CCCD và cài đặt ứng dụng VssID cho những trường hợp chưa cài 

đặt để cài đặt, đảm bảo quyền lợi khi đi khám bệnh, chữ bệnh và tra cứu các thông 

tin liên quan, mọi vướng mắc liên hệ trực tiếp với cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện 

để được hướng dẫn cài đặt./ 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- TT. Huyện ủy, HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ huyện; 

- Bưu điện, Viettel huyện; 

- Trung tâm VHTT huyện; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Hoàng Minh Nhất 
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