
UBND TỈNH VĨNH PHÚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ  

CÁC KHU CÔNG NGHIỆP  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BQLKCN - QLLĐ 

V/v tuyên truyền, phổ biến cài đặt, sử 

dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội 

số trên điện thoại thông minh 

          Vĩnh Phúc, ngày        tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp trong KCN tỉnh Vĩnh Phúc 

   

Ngày 16/11/2020, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã tổ chức công bố, triển 

khai ứng dụng BHXH số (VssID); đây là một sản phẩm thuộc hệ sinh thái 

chuyển đổi số phục vụ người dân của BHXH Việt Nam, được cung cấp trên kho 

ứng dụng App Store (hệ điều hành IOS) và Google Play (hệ điều hành Android). 

Người sử dụng ứng dụng VssID có thể theo dõi quá trình tham gia, lịch sử thụ 

hưởng chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, thẻ BHYT... của cá nhân trên điện 

thoại thông minh. 

Theo đề  nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Văn bản số 

4285/SLĐTBXH-LĐTLBHXH, ngày 31/12/2020 về việc truyên truyền phổ biến 

cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số trên điện thoại thông 

minh. Để đưa ứng dụng VssID đến với người tham gia BHXH, BHYT, Ban 

Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc thông báo tới các doanh nghiệp 

trong khu công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh biết, phổ biến tới người lao động để 

người lao động thực hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại thông 

minh. 

 Ban Quản lý các KCN trân trọng đề nghị các doanh nghiệp quan tâm, tổ 

chức thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 

- Như Kg; 

- BHXH (p/h); 

- Lưu: VT, QLLD. 

 

KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Chính 

 


		2021-01-04T16:35:21+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-05T08:41:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp<Banqlckcn@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-05T08:41:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp<Banqlckcn@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-05T08:41:34+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Ban Quản lý các Khu công nghiệp<Banqlckcn@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




