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trên cổng TTĐT tỉnh Tuyên Quang.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tuyên Quang,  ngày      tháng 01 năm  2021

                               
                           Kính gửi: Sở Thông tin, truyền thông tỉnh Tuyên Quang

Thực hiện Công văn số 3717/BHXH-CNTT ngày 25/11/2020 của Bảo 
hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số 
là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã 
được cung cấp để cài đặt sử dụng trên hệ điều hành Android và IOS để thiết lập 
kênh giao tiếp và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y 
tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, 
nhanh chóng nhất, từng bước thực hiện việc thay thế sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo 
hiểm y tế giấy như hiện nay.

Để thực hiện có hiệu quả việc triển khai sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm 
xã hội số trên nền tảng thiết bị di động cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 
hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
phổ biến, giải đáp và hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID – Bảo 
hiểm xã hội số đến các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động, 
đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. 

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang đề nghị Sở Thông tin, truyền thông đăng 
tải nội dung hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số 
trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang. (Có phụ lục 01; 02 hỗ trợ cài đặt, 
hướng dẫn sử dụng ứng dụng VssID– Bảo hiểm xã hội số và video kèm theo)

Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang trân trọng đề nghị./.

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Giám đốc BHXH tỉnh (b/c);         
- Các Phó Giám đốc BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, TT&PTĐT.

 KT. GIÁM ĐỐC
  PHÓ GIÁM ĐỐC

Hà Thị Nhung
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