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GIỚI THIỆU



CƠ SỞ THỰC HIỆN
Chiều ngày 16/11/2020, Thủ
tướng Chính phủ Nguyễn Xuân
Phúc cùng lãnh đạo một số Bộ,
ngành đã chính thức khai trương
ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã
hội số trên nền tảng thiết bị di
động. Ứng dụng giúp tạo thuận
lợi cho người dân trong thực
hiện dịch vụ công trực tuyến về
BHXH, BHYT, BHTN và giám
sát quá trình tham gia đóng,
hưởng.



CƠ SỞ THỰC HIỆN

• Công văn số 3717/BHXH-

CNTT ngày 25/11/2020 của

BHXH Việt Nam về việc

triển khai ứng dụng VssID;

• Công văn số 215/UBND-

KGVX ngày 18/3/2021 của

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc

triển khai ứng dụng VssID-

Bảo hiểm xã hội số;



LỢI ÍCH
• Thiết lập kênh giao tiếp giữa cơ quan BHXH với công dân;

• Cung cấp thông tin: Thẻ BHYT, Quá trình tham gia; Thông tin

hưởng; Sổ KCB…;

• Cung cấp các tiện ích tra cứu: Mã số BHXH; Cơ quan BHXH;

Cơ sở KCB BHYT; Đơn vị tham gia BHXH; Điểm thu, đại lý

thu…;

• Hỗ trợ trực tuyến 24/7;

• Hướng tới thay thế Thẻ BHYT, sổ BHXH; tích hợp Dịch vụ

công; Tiện ích thanh toán trực tuyến...



LƯU Ý KHI SỬ DỤNG VSSID

• Điện thoại, máy tính bảng sử dụng hệ điều hành Android 4.1

hoặc IOS 9.0 trở lên.

• Có tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH.

• Đăng nhập bằng mã số BHXH, sau đó có thể thiết lập để đăng

nhập bằng vân tay.

• Trong cùng thời điểm, chỉ đăng nhập 1 tài khoản trên 1 thiết

bị. Nếu đăng nhập vào thiết bị thứ 2 sẽ yêu cầu nhập OTP,

đồng thời sau khi đăng nhập ở thiết bị thứ 2 thì tài khoản trên

thiết bị thứ nhất sẽ bị thoát ra.



CÁC CHỨC NĂNG CHÍNH

•Đăng ký và Đăng nhập;

• Tra cứu;

•Quản lý cá nhân;

•Hỗ trợ 24/7;

• Tin tức.



Quản lý cá nhân – Thẻ Bảo hiểm y tế



Quản lý cá nhân – Quá trình tham gia

Quá trình tham gia:

• Bảo hiểm xã hội

• Bảo hiểm thất nghiệp

• Bảo hiểm tai nạn lao

động,

bệnh nghề nghiệp

• Bảo hiểm y tế



Quản lý cá nhân – Thông tin hưởng



Quản lý cá nhân – Sổ khám chữa bệnh

• Cơ sở KCB;

• Ngày vào/ra viện;

• Tên bệnh;

• Hỗ trợ 24/7;

• Các khoản chi phí (Tổng chi; BHYT thanh toán; Bệnh

nhân thanh toán…), bao gồm cả thông tin chi tiết (tiền

khám, chiếu chụp, xét nghiệm, tiền thuốc…).



Tra cứu

• Mã số BHXH;

• Cơ quan BHXH;

• Cơ sở y tế ký hợp đồng KCB

BHYT;

• Cơ sở KCB BHYT cấp giấy nghỉ

việc hưởng BHXH;

• Đơn vị tham gia BHXH;

• Điểm thu, đại lý thu.



Hỗ trợ 24/7

• CHAT BOT;

• Tổng đài 1900.9068;

• Email;

• Câu hỏi thường gặp;

• Tiếp nhận/trả lời phản

ánh kiến nghị;



Tin tức - Video

Tin tức, video lấy từ Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam



Mục tiêu tiến tới

• Sử dụng ứng dụng VssID thay

thế Thẻ BHYT;

• Tích hợp các Dịch vụ công dành

cho cá nhân;

• Tích hợp các dịch vụ thanh toán

trực tuyến: Đóng tiếp BHXH tự

nguyện; Gia hạn thẻ BHYT theo

hộ gia đình...;



HƯỚNG DẪN
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
VÀ CÀI ĐẶT SỬ DỤNG 

VSSID



Cách 1: Đăng ký trên Cổng DVC BHXH 
Việt Nam bằng máy vi tính

Truy cập địa chỉ:
https://dichvucong.
baohiemhoi.gov.vn
và nhấn Đăng ký

https://dichvucong.baohiemhoi.gov.vn/


Cách 2: Đăng ký từ ứng dụng VssID trên 
thiết bị di động thông minh

Mở ứng dụng VssID, ở
màn hình Đăng nhập,
nhấn Đăng ký ngay



QUY TRÌNH
THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN 
CÁ NHÂN



CÁ NHÂN ĐÃ CÓ 
GIẤY CMND/ CCCD



TRƯỜNG HỢP 1: Cá nhân có chứng thư số

CÁ NHÂN
Cổng Dịch vụ công

BHXH Việt Nam

Lập mẫu 01 điện tử
và ký số nộp trực tuyến (1)

PHẦN MỀM

Tiếp nhận hồ sơ

Yêu cầu duyệt
Cấp tài khoản

(2)

Bộ phận TN&TKQTTHC

BHXH tỉnh/huyện

Truy cập phần mềm
Duyệt yêu cầu (3)

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Đăng ký qua Cổng DVC BHXH Việt Nam



CÁ NHÂN
Cổng Dịch vụ công

BHXH Việt Nam

Lập mẫu 01 điện tử (1)

PHẦN MỀM

Tiếp nhận hồ sơ

Yêu cầu duyệt
Cấp tài khoản

(2)

Bộ phận TN&TKQTTHC

BHXH tỉnh/huyện

In và nộp mẫu 01 giấy
đã có thông tin

(1)

Truy cập phần mềm
Duyệt yêu cầu (3)

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

TRƯỜNG HỢP 2: Cá nhân không có chứng thư số

Đăng ký qua Cổng DVC BHXH Việt Nam



CÁ NHÂN
Cổng Dịch vụ công

BHXH Việt Nam

PHẦN MỀM

Tiếp nhận hồ sơ

Yêu cầu duyệt
Cấp tài khoản (3)

Bộ phận TN&TKQTTHC

BHXH tỉnh/huyện

Truy cập phần mềm
Duyệt yêu cầu (4)

Nhận và điền thông tin
vào mẫu 01 giấy và nộp tờ khai

(1)

Tài khoản GDĐT cá nhân (6)

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH



CÁ NHÂN DƯỚI 18 
TUỔI CHƯA CÓ GIẤY 

CMND/CCCD



TRƯỜNG HỢP 1: Đăng ký qua tài khoản 
GDĐT của cha, mẹ hoặc người bảo hộ

Đăng ký qua Cổng DVC BHXH Việt Nam

CÁ NHÂN

(cha, mẹ, người 

giám hộ)

Cổng Dịch vụ công

BHXH Việt Nam

Đăng nhập tài khoản và
lập mẫu số 01 điện tử (1)

PHẦN MỀM

Tiếp nhận hồ sơ

Yêu cầu duyệt
Cấp tài khoản

(2)

Bộ phận TN&TKQTTHC

BHXH tỉnh/huyện

In và nộp mẫu 01 giấy
đã có thông tin

(1)

Truy cập phần mềm
Duyệt yêu cầu (3)

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn



TRƯỜNG HỢP 2: Đăng ký qua chức năng 
Đăng ký trên Cổng DVC BHXH Việt Nam

Đăng ký qua Cổng DVC BHXH Việt Nam

CÁ NHÂN

(cha, mẹ, người 

giám hộ)

Cổng Dịch vụ công

BHXH Việt Nam

Lập mẫu số 01 điện tử (1)

PHẦN MỀM

Tiếp nhận hồ sơ

Yêu cầu duyệt
Cấp tài khoản

(2)

Bộ phận TN&TKQTTHC

BHXH tỉnh/huyện

In và nộp mẫu 01 giấy
đã có thông tin

(1)

Truy cập phần mềm
Duyệt yêu cầu (3)

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn



Đăng ký trực tiếp tại cơ quan BHXH

CÁ NHÂN

(cha, mẹ, người 

giám hộ)

Cổng Dịch vụ công

BHXH Việt Nam

PHẦN MỀM

Tiếp nhận hồ sơ

Yêu cầu duyệt
Cấp tài khoản (3)

Bộ phận TN&TKQTTHC

BHXH tỉnh/huyện

Truy cập phần mềm
Duyệt yêu cầu (4)

Nhận và điền thông tin
vào mẫu 01 giấy và nộp tờ khai

(1)

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn



CÁC BƯỚC
THỰC HIỆN

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN



CÁ NHÂN ĐÃ CÓ 
GIẤY CMND/ CCCD



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN

Nhập thông
tin cần thiết
vào mẫu 01



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN

Chọn cơ quan
BHXH cá nhân
muốn gửi hồ sơ
trên địa bàn tỉnh



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN

In và ký mẫu 01
và nộp tại cơ
quan BHXH đã
đăng ký nộp hồ
sơ để xác thực và
duyệt cấp tài
khoản cho cá
nhân



CÁ NHÂN DƯỚI 18 
TUỔI CHƯA CÓ GIẤY 

CMND/CCCD



Cách 1
Đăng ký qua tài khoản 

GDĐT của cha, me, người 
giám hộ



Đăng ký qua tài khoản cha, mẹ hoặc người 
giám hộ

Đăng nhập tài
khoản GDĐT cá
nhân của cha,
mẹ, người giám
hộ



Đăng ký qua tài khoản cha, mẹ hoặc người 
giám hộ

Sau khi đăng
nhập thành
công, sử dụng
chức năng Đăng
ký cho con



Đăng ký qua tài khoản cha, mẹ hoặc người 
giám hộ

Nhập thông tin
người dưới 18
tuổi và đính
kèm hình ảnh
Giấy khai sinh



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN

Chọn cơ quan
BHXH cá nhân
muốn gửi hồ sơ
trên địa bàn tỉnh



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN



Cách 2
Đăng ký trực tiếp trên 
Cổng DVC của BHXH 

Việt Nam



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN

Nhập thông
tin cần thiết
vào mẫu 01



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN

Chọn cơ quan
BHXH cá nhân
muốn gửi hồ sơ
trên địa bàn tỉnh



Đăng ký qua Cổng Dịch vụ công BHXHVN



CÀI ĐẶT VÀ SỬ DỤNG 
ỨNG DỤNG VSSID



Tải và cài đặt với HĐH Android

Mở kho ứng dụng
CH Play, tìm và cài
đặt ứng dụng
VssID



Tải và cài đặt với HĐH IOS

Mở kho ứng dụng
App Store, tìm và
cài đặt ứng dụng
VssID



Ti ̀m hiê ̉u ca ́c thông tin
trước khi sử dụng ứng dụng



Châ ́p nhận ca ́c điê ̀u khoa ̉n

Sau khi đọc các điều
khoản và điều kiện,
nhấn Chấp nhận



Đăng nhập ứng dụng

Đăng nhập ứng dụng VssID
bằng tài khoản giao dịch
điện tử cá nhân được gửi
qua tin nhắn theo số điện
thoại cá nhân đã đăng ký



Đổi mật khẩu



Sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng (1)



Sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng (2)



VssID – BẢO HIỂM XÃ HỘI SỐ


