ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1759 /UBND-VHXH

Hà Giang, ngày 04 tháng 06 năm 2021

V/v triển khai ứng dụng VssID - BHXH số

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
VssID - Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di
động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cho phép người dùng đăng ký giao dịch điện
tử với cơ quan Bảo hiểm xã hội ngay trên ứng dụng (ngoài cách thông qua Cổng
Dịch vụ công như trước đây), dịch vụ hỗ trợ 24/7...; giúp người tham gia bảo hiểm
xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) dễ dàng tra cứu các thông tin như: thẻ
BHYT; theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT, BHTN, lịch sử thụ hưởng các
chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN; tra cứu Mã số Bảo hiểm xã hội, cơ sở
khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia
đình; cấp lại sổ BHXH không thay đổi thông tin, cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất; từ
ngày 01/6/2021 người bệnh BHYT đến khám chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ
BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy, mang lại
tiện lợi cho người tham gia BHYT và cơ sở khám chữa bệnh, hạn chế tình trạng lạm
dụng, trục lợi quỹ BHYT.
Để đẩy mạnh việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên địa bàn toàn tỉnh
Hà Giang, góp phần thực hiện chiến lược số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị
thực hiện một số nội dung sau:
1. Các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, UBND các huyện,
thành phố, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn toàn tỉnh Hà Giang:
- Yêu cầu 100% công chức, viên chức, người lao động đăng ký tài khoản giao
dịch hồ sơ điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi
cá nhân, hoàn thành trước ngày 30/9/2021.
- UBND các huyện, thành phố, Bưu điện tỉnh chỉ đạo UBND các xã, phường,
thị trấn, các đại lý thu BHXH, BHYT, Bưu điện huyện, thành phố phổ biến, hướng
dẫn, hỗ trợ người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia
BHXH, BHYT đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng
ứng dụng VssID. Phấn đấu đến 31/12/2021 có trên 70% số người hưởng lương hưu,
trợ cấp BHXH hàng tháng, người tham gia BHXH tự nguyện, người tham gia
BHYT hộ gia đình và có trên 10% số người được ngân sách Nhà nước mua và hỗ
trợ mua BHYT được cài đặt, hướng dẫn sử dụng VssID, đăng ký giao dịch điện tử
với cơ quan BHXH.
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2. Cơ quan Bảo hiểm xã hội:
- Phổ biến, cung cấp tài liệu hướng dẫn người tham gia BHXH, BHYT đăng
ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID gửi các
sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các đại lý thu và các đơn vị sử dụng
lao động trên địa bàn quản lý.
- Phân công cán bộ hỗ trợ, hướng dẫn, cài đặt VssID trực tiếp tại các sở, ban,
ngành, tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể, các đơn vị của tỉnh và các huyện, thành
phố, các khu công nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động có số lao động lớn, các cơ
sở khám chữa bệnh BHYT... để hỗ trợ kê khai và thực hiện xác nhận nhân thân của
người đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH; hỗ trợ người dân cài đặt và
hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID.
- Tiếp nhận, xử lý kịp thời mọi kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp
pháp của người tham gia BHXH, BHYT.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn người sử
dụng đảm bảo các quy định về an toàn, an ninh thông tin.
3. Sở Giáo dục Đào tạo: Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, phối hợp với cơ
quan BHXH đóng trên địa bàn triển khai cài đặt, hướng dẫn sử dụng ứng dụng
VssID đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong nhà trường.
4. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp cùng cơ quan BHXH thực hiện tuyên
truyền mục đích, ý nghĩa của việc cài đặt ứng dụng VssID đến toàn thể người tham
gia BHXH, BHYT, BHTN để người dân hiểu được về lợi ích khi cài đặt và sử dụng
ứng dụng VssID.
- Chủ động phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh thực hiện công tác đảm bảo an
toàn, an ninh thông tin theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển
khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo
giải quyết.
Căn cứ các nội dung trên, yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch
UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan nghiêm túc triển khai thực
hiện; giao Bảo hiểm xã hội tỉnh theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (báo cáo);
- Bảo hiểm xã hội Việt Nam (báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy-HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Vnptioffice;
- CVNCTH;
- Lưu: VT, HCTC, VHXH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Đức Quý
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