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  Số:        /BHXH-TTPTĐT
    V/v tiếp tục đăng ký sử dụng ứng dụng 

VssID - BHXH số
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Hà Nội, ngày      tháng 9 năm 2021

      
Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội

Thực hiện Kế hoạch số 2434/KH-BHXH ngày 10/8/2021 của Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) Việt Nam về việc nâng cấp, hoàn thiện ứng dụng VssID - Bảo hiểm 
xã hội số; Hướng dẫn liên ngành số 2410/HD-YT-BHXH ngày 01/6/2021 của Sở 
Y tế Hà Nội và BHXH thành phố Hà Nội. 

Để đảm bảo quyền lợi của người lao động khi tham gia BHXH, BHYT 
trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Bảo hiểm xã hội thành phố 
Hà Nội đề nghị các đơn vị hướng dẫn người lao động tăng cường cài đặt và đăng 
nhập ứng dụng VssID để sử dụng hình ảnh thẻ BHYT đi khám chữa bệnh và xem 
thông báo Xác nhận đóng bảo hiểm xã hội (tại chức năng Quản lý cá nhân/Quá 
trình tham gia/C14-TS) theo Mẫu C14-TS ban hành kèm theo Quyết định số 
505/QĐ-BHXH ngày 27/3/2020 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam có chữ 
ký số xác thực của người có thẩm quyền của cơ quan BHXH. 

  Rất mong được sự phối hợp chặt chẽ của đơn vị sử dụng trong việc bảo 
đảm quyền lợi cho người lao động.

  Trân trọng./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc BHXH TP (để b/c);
- Các PGĐ BHXH TP (để c/đ);
- VP, các phòng nghiệp vụ (để t/h);
- Cổng TTĐT BHXH TP;
- Lưu: VT,TTPTĐT.
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