
 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA 
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SLĐTBXH-VP Khánh Hòa, ngày       tháng 7 năm 2021 

V/v cài đặt và sử dụng ứng dụng 

VssID - Bảo hiệm xã hội số 

 

     Kính gửi: Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 6225/UBND-

KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, hướng dẫn, 

hỗ trợ đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số. 

Căn cứ hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa tại Công văn số 

460/BHXH-QLT ngày 09/4/2021 về việc đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng 

VssID Bảo hiểm xã hội số. 

Nhằm triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng “VssID – Bảo hiểm xã hội số”, 

thuận tiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội đề nghị các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Triển khai Công văn số 6225/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ đăng ký, cài đặt và sử dụng 

ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số. 

2. Hướng dẫn viên chức và người lao động thực hiện cài đặt và sử dụng ứng 

dụng VssID như sau: 

a) Bước 1 – Chuẩn bị 

- File ảnh chân dung (chụp khổ dọc). 

- File ảnh chụp chứng minh nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân 

(CCCD) mặt trước (chụp khổ ngang). 

- File ảnh chụp CMND hoặc CCCD mặt sau (chụp khổ ngang). 

b) Bước 2 – Tạo tờ khai 

Tại máy tính, cá nhân truy cập vào đường dẫn: 

 https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/dang-ky và thực hiện điền thông 

tin đầy đủ vào tờ khai. Các thông tin bao gồm: 

- Họ và tên (phải viết đầy đủ dấu, viết hoa chữ cái đầu tiên). 

- Mã số BHXH. 

- Số CMND hoặc CCCD. 

- Địa chỉ liên hệ. 

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/dang-ky


- Địa chỉ thư điện tử. 

- Điện thoại di động. 

- Chọn cơ quan BHXH tiếp nhận (BHXH huyện, thị xã, thành phố nơi đơn 

vị đăng ký). 

- Nhập mã kiểm tra. 

Sau khi ấn “Ghi nhận” hệ thống sẽ tự động tạo tờ khai và thông báo cá nhân 

tải tờ khai về máy tính. Nếu trường hợp hệ thống quá tải và không thông báo tải tờ 

khai, cá nhân kiểm tra thư đến tại hộp thư điện tử đã cung cấp trong tờ khai. Đơn 

vị liên hệ cơ quan BHXH nơi đơn vị đăng ký để nộp tờ khai. 

c) Bước 3 - Tải ứng dụng VssID 

- Tải ứng dụng VssID về điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng. 

- Tên đăng nhập và mật khẩu sẽ được Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa gửi 

qua hệ thống tin nhắn. Cá nhân thực hiện đăng nhập và đổi mật khẩu. 

Lưu ý: 

- Tài khoản đăng kí là số bảo hiểm xã hội của từng cá nhân. 

- Mỗi một số điện thoại chỉ sử dụng được cho một tài khoản. 

- Tờ khai yêu cầu phải có đủ hình ảnh chân dung; ảnh mặt trước và mặt sau 

CMND hoặc CCCD. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện đúng quy định. Báo cáo kết quả về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội trước ngày 30/9/2021. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ cơ 

quan BHXH nơi đơn vị đăng ký để được kịp thời hướng dẫn./. 

(Đính kèm Công văn số 6225/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh) 

Nơi nhận: 
- Như trên (VBĐT); 

- Lưu: VT, VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Thị Xuân Trang 
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