
UBND HUYỆN LỆ THỦY 
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Số            /GDĐT 
 

V/v đăng ký tài khoản giao dịch điện tử,  

cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số 

        Lệ Thủy, ngày          tháng  5  năm 2021 

     

      Kính gửi: Hiệu trưởng (Giám đốc) các đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 1417/SGDĐT-CTrTT ngày 28/4/2021 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Quảng Bình về việc đăng ký tài khoản giao 

dịch điện tử, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số, Phòng GD&ĐT 

hướng dẫn các đơn vị một số nội dung sau: 

1. VssID - BHXH số là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái chuyển đổi số 

phục vụ người dân của ngành BHXH để thiết lập kênh giao tiếp và tạo điều kiện 

cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) sử dụng mã số BHXH đăng 

ký tài khoản giao dịch điện tử với cơ quan BHXH nhằm tiếp cận thông tin, thực 

hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất.  

Sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động có kết nối mạng Internet, 

người tham gia BHXH, BHYT sẽ khai thác các ứng dụng chính sau: 

- Sử dụng thẻ BHYT trong ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh 

thay thế thẻ BHYT giấy để đăng ký khám bệnh, chữa bệnh (KCB) BHYT tại các 

cơ sở KCB BHYT. 

- Tra cứu, theo dõi lịch sử các lần KCB BHYT bao gồm các thông tin về 

tên bệnh; các loại thuốc, dịch vụ kỹ thuật (xét nghiệm, siêu âm, chẩn đoán hình 

ảnh...), vật tư y tế được cơ sở y tế chỉ định; chi phí KCB cho 1 lần KCB ngoại 

trú hoặc 1 đợt điều trị nội trú; ... 

- Tra cứu, theo dõi quá trình đóng BHYT và thêm nhiều tiện ích khác. 

2. Để triển khai có hiệu quả việc đăng ký tài khoản giao dịch điện tử; cài 

đặt và sử dụng thẻ BHYT cho học sinh trên ứng dụng VssID, thay thế thẻ BHYT 

giấy để đi KCB, Phòng GD&ĐT đề nghị các đơn vị trực thuộc thực hiện một số 

nội dung sau: 

- Tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh 

trong nhà trường thực hiện việc đăng ký tài khoản giao dịch điện tử; cài đặt và 

sử dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số. 

- Thông báo cho phụ huynh học sinh thực hiện đăng ký thẻ BHYT cho 

con trên ứng dụng VssID để thay thế thẻ BHYT giấy khi đưa con đi KCB. Phụ 

huynh học sinh đăng nhập vào Cổng dịch vụ công của cơ quan BHXH tại địa 

chỉ: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn, thực hiện đăng ký (nếu chưa có), 

đăng nhập bằng tài khoản, mật khẩu giao dịch điện tử cá nhân đã được cơ quan 
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BHXH cung cấp và chọn chức năng "Đăng ký cho con" để khai báo, đăng ký 

thẻ BHYT cho con. 

3. Tổng hợp số lượng học sinh được phụ huynh thực hiện đăng ký thẻ 

BHYT trên ứng dụng VssID để thay thế thẻ BHYT giấy báo cáo Phòng GD&ĐT 

Tài liệu hướng dẫn cài đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssID được 

đăng tải tại địa chỉ Website: https:/quangbinh.baohiemxahoi.gov.vn.  

Nhận được Công văn này, đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm 

túc và báo cáo về Phòng GD&ĐT trước ngày 25/5/2021 qua hộp thư nội bộ 

yte_truonghoc để tổng hợp báo cáo Sở GD&ĐT./. 

 
Nơi nhận: 

- Như kính gửi (t/h); 

- Trưởng phòng PGD (b/c); 

- LĐ, CV, CB (p/h); 

- Đăng Website PGD; 

- Lưu: VT. 

         KT. TRƯỞNG PHÒNG 

          PH  TRƯỞNG PH NG 
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