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Cài đặt VSSID theo Công văn Số: 3126/BHXH-TTPTĐT V/v triển khai cài 

đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số trên thiết bị di động 

thông minh 

Ứng dụng VssID – BHXH số, hiện cung cấp các tiện ích, thông tin thiết yếu như:  

- Theo dõi quá trình tham gia BHXH, BHYT 

- Lịch sử thụ hưởng các chế độ, chính sách  

- Tra cứu các thông tin: Mã số BHXH, cơ quan BHXH, cơ sở khám chữa bệnh BHYT và các điểm thu, 

đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; dịch vụ hỗ trợ 24/7...  

 Cách cài đặt và kích hoạt tài khoản: 
- Cá nhân chuẩn bị sẵn file hình thẻ (có thể chụp - cắt hình từ cmnd), hình cmnd mặt 

trước – sau trong máy hoặc chụp trực tiếp trong khi cài đặt. 

BƯỚC 1: có 2 cách 
Trên điện thoại: vào Appstore tải ứng dụng VSSID 

 

 
 

Trên máy tính vào website  

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/dang-ky  
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BƯỚC 2: chọn Đăng ký ngay --> chọn Tiếp tục --> Chọn Cá nhân  bấm "Tiếp" 

 
 

BƯỚC 3: kê khai các thông tin bắt buộc sau 
- đính ảnh đại diện 
- điền họ tên 
- điền Mã số BHXH 
- điền số CMND/CCCD 
- đính hình cmnd mặt trước - mặt sau 
- điền địa chỉ liên hệ cá nhân 
- số điện thoại di động   
 

 
 
 
 

BƯỚC 4: Chọn nơi nộp hồ sơ  chọn mã BHXH 079 BHXH TPHCM  bấm "Chọn" 
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- Bấm “Ghi Nhận” sẽ hiện ra thông báo  đóng thông báo sẽ tự động kết xuất 1 file tờ 

khai. NLĐ lưu lại chuyển cho người phụ trách (sẽ nộp sau) 

 

 
 

- Đơn vị thống kê NLĐ đã hoàn tất đăng ký theo mẩu (excel) chuyển cho cán bộ thu để 

kích hoạt 

TT Ngày Mã đơn vị/Hồ sơ Họ tên Mã số BHXH 

1 2 3 4 5 

  YN1234Z TRẦN VĂN A 0123456789 
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ĐĂNG NHẬP SỬ DỤNG:  

    

 Nếu ko nhớ mật khẩu thì bấm quên, hệ thống sẽ cấp lại mật khẩu qua tin nhắn  
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THẺ BHYT 
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