Công ty TNHH MTV Xổ Số KiếnTỉnh Đồng Tháp

Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản VssID tại nhà cực nhanh
chóng, giúp bạn tiết kiệm thời gian lên Cơ quan hành chính

VssID là ứng dụng chính thức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên điệnthoại. Giúp bạn tra
cứu nhanh thông tin BHYT, BHXH, BHTN, nhận thông báo các thông tin liên quan tới
chính sách. Ngoài việc đăng ký tài khoản với cơ quan BHXH, bạn có thể đăng ký trực
tiếp trên ứng dụng VssID, rất hữu ích trong tình hình dịch bệnh phức tạp hiện nay.

Theo hướng dẫn tại Công văn số 777/CNTT-PM ngày 15/5/2021 của Trung tâm
Công nghệ thông tin, BHXH Việt Nam, hiện nay, ngoài việc đăng ký tài khoản giao
dịch điện tử cá nhân với cơ quan BHXH trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam,
bạn có thể đăng ký trực tiếp trên ứng dụng VssID. Sau đây sẽ là hướng dẫn cách
làm.
Bước 1. Bạn tiến hành cập nhật ứng dụng VssID lên phiên bản mới nhất (Từ phiên bản
1.5.3 trở lên).


VssID - Ứng dụng trên Google Play



VssID trên App Store

Bước 2. Mở ứng dụng VssID phiên bản mới lên, bạn chọn nút Đăng ký tài khoản, điền
đầy đủ thông tin, địa chỉ liên hệ. Nhấn Tiếp tục.


Mã số BHXH hoặc mã thẻ BHYT là 10 số cuối trên thẻ BHYT.

Bước 3. Bạn chụp hoặc tải lên từ thư viện điện thoại Ảnh cá nhân, mặt trước, mặt
sau CCCD/CMND/Hộ chiếu. Nhấn Tiếp tục > chọn Cơ quan BHXH tiếp nhận.

Bước 4. Bạn lựa chọn cơ quan BHXH nơi gần nhất để tiếp nhận tờ khai. Có thể đánh
dấu vào ô Gửi email tờ khai nếu bạn muốn nhận tờ khai qua email. Nhấn Gửi.
Lưu ý: Ngoài việc để nhận tờ khai, email này còn được sử dụng để giao dịch, nhận các
thông tin từ cơ quan BHXH.

Bước 5. Gửi tờ khai thành công, ứng dụng sẽ thông báo cho bạn như hình dưới. Chỉ
tầm 2-3 phút sau là Cơ quan BHXHVN gửi tin nhắn thông tin đăng nhập gồm Tài
khoản và Mật khẩu cho bạn.
Trường hợp hồ sơ chưa được duyệt, bạn vui lòng đến cơ quan BHXH gần nhất với giấy
tờ tùy thân (CCCD/CMND/Hộ chiếu) để được hỗ trợ hoàn tất thủ tục nhé.

Bước 6. Giờ thì bạn quay trở lại ứng dụng VssID, nhập thông tin tài khoản đã được cung cấp
trong tin nhắn, nhấn Đăng nhập. Trong ứng dụng, bạn có thể tra cứu Thông tin BHXH, Thẻ
BHYT, Quá trình tham gia, Thông tin hưởng và Sổ khám chữa bệnh.

Thật quá tiện lợi phải không mọi người. Chúc các bạn thành công nhé.

