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Kính gửi: 

- Các cơ quan, ban, ngành đoàn thể huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1651/KH-BHXH ngày 15/9/2022 của BHXH tỉnh 

Cao Bằng về việc triển khai cập nhật, bổ sung số Định danh cá nhân (ĐDCN)/ 

Căn cước công dân (CCCD) của người tham gia trong cơ sở dữ liệu (CSDL) 

BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID. 

Ủy ban nhân dân (UBND) huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn 

huyện nghiêm túc triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với việc thu thập bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia 

Đề nghị các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng và các cơ 

quan liên quan để tổ chức thu thập số ĐDCN/CCCD của người tham gia theo 

từng nhóm đối tượng, cụ thể: 

1.1. Đối tượng học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế (BHYT)  

- Đề nghị các cơ sở giáo dục và đào tạo triển khai đối chiếu danh sách học 

sinh, sinh viên đã có số ĐDCN/CCCD (danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng 

Covid) để xác định và thu thập số ĐDCN/CCCD.  

- Đối với trường hợp học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa xác định 

được số ĐDCN/CCCD, thì phối hợp với cơ sở giáo dục và đào tạo tuyên truyền 

đến học sinh, sinh viên và phụ huynh để tra cứu và cung cấp ĐDCN/CCCD.  

1.2. Đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT  

- Đề nghị UBND, Công an các xã, thị trấn đối chiếu danh sách người dân 

đang tham gia BHYT theo đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ 

đóng với danh sách đăng ký tiêm vắc xin phòng Covid - 19 của địa phương để 

xác định và thu thập số ĐDCN/CCCD. 

- Đối với các trường hợp người dân chưa xác định được số ĐDCN/CCCD, 

thì lập danh sách theo từng xóm, tổ dân phố và phối hợp, đề nghị UBND cấp xã 

chỉ đạo Trưởng xóm/Tổ trưởng tổ dân phố triển khai đến người dân để kê khai 

ĐDCN/CCCD vào mẫu theo quy định và tổng hợp chuyển cơ quan BHXH cập 

nhật vào cơ sở dữ liệu (nội dung này linh hoạt thực hiện cùng với kỳ rà soát, lập 
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danh sách cấp thẻ BHYT năm 2023).  

1.3. Người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng  

Cung cấp danh sách người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng 

có kết quả xác thực chưa đúng với cơ sở dữ liệu quốc gia, chưa kê khai 

ĐDCN/CCCD và đề nghị cơ quan Bưu điện thực hiện thu thập ĐDCN/CCCD 

(theo Mẫu D02-LT, Mẫu D03- TS kèm theo Mẫu TK1-TS) và chuyển về cơ 

quan BHXH để cập nhật vào cơ sở dữ liệu.  

1.4. Người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình  

Cung cấp danh sách người tham gia có kết quả xác thực chưa đúng với cơ 

sở dữ liệu quốc gia, chưa kê khai ĐDCN/CCCD và đề nghị tổ chức dịch vụ thu 

thực hiện thu thập ĐDCN/CCCD, thông tin sửa đổi, bổ sung của người tham gia 

(theo Mẫu D02- LT, Mẫu D03-TS kèm theo Mẫu TK1-TS) và chuyển về cơ 

quan BHXH để cập nhật vào cơ sở dữ liệu.  

2. Đối với triển khai hướng dẫn cài đặt VssID 

 - Việc triển khai hướng dẫn cài đặt VssID, bổ sung địa chỉ mail được 

triển khai linh hoạt, đồng thời với việc thu thập ĐDCN/CCCD để tránh gây 

phiền hà cho người tham gia, đơn vị sử dụng lao động và các cơ quan liên quan. 

Trong đó, tập trung thực hiện trong các thời điểm như: Các kỳ họp của phụ 

huynh học sinh, các hội nghị tuyên truyền, phát triển đối tượng (kể cả hội nghị 

của các đơn vị phối hợp), các hội nghị tuyên truyền lồng ghép của các tổ chức 

chính trị - xã hội, các kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng,…  

- Đối với học sinh dưới 15 tuổi chưa cài đặt ứng dụng VssID, thì tuyên 

truyền, hướng dẫn phụ huynh đăng nhập tài khoản của bố hoặc mẹ hoặc người 

giám hộ sử dụng chức năng "Đăng ký cho con" trên cổng dịch vụ công để đăng 

ký tài khoản sử dụng.  

* Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời phản 

ánh về cơ quan Bảo hiểm xã hội huyện, số điện thoại: 02063.826147 để được 

hướng dẫn. 

Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn 

và các đơn vị sử dụng lao động nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- TT.Huyện ủy, 

- TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, BHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Chu Thị Vinh 
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