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

Số:         /KH-BHXH        Cao Bằng, ngày       tháng 9 năm 2022

KẾ HOẠCH
Triển khai cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD

của người tham gia vào CSDL BHXH Việt Nam quản lý
và kết hợp việc cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID

Thực hiện Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của Bảo hiểm 
xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai cập nhật, bổ sung số ĐDCN/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. BHXH tỉnh ban hành Kế hoạch triển 
khai cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia vào CSDL BHXH 
tỉnh Cao Bằng quản lý và kết hợp việc cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng 
VssID như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) là công dân Việt Nam 
được cơ quan BHXH cấp mã số BHXH trong CSDL do BHXH tỉnh Cao Bằng 
quản lý (gọi tắt là người tham gia) được cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD và 
được xác thực đúng với CSDL quốc gia về dân cư.

2. Kết hợp việc cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD với việc đăng ký cài 
đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID.

3. Phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ từ 90% trở lên người tham gia 
được cập nhật số ĐDCN/CCCD và thực hiện đạt chỉ tiêu cài đặt, phê duyệt, sử 
dụng ứng dụng VssID, trong đó bao phủ ứng dụng VssID tới 100% nhóm người 
cùng tham gia BHXH, BHYT tại các đơn vị sử dụng lao động.

4. Việc triển khai cập nhật thông tin ĐDCN/CCCD, đăng ký, phê duyệt tài 
khoản giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt VssID là một trong những nhiệm vụ 
trọng tâm, quan trọng của Ngành, được thực hiện đồng bộ, hiệu quả đảm bảo 
đúng các quy trình, thủ tục theo quy định.

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI

1. Đối với dữ liệu người tham gia có kết quả xác thực đúng với CSDL 
quốc gia về dân cư

Bước 1: Phòng Công nghệ thông tin (CNTT) tiếp nhận dữ liệu từ Trung 
tâm CNTT (Mẫu số 01), chuyển phòng Quản lý thu, BHXH các huyện.

Bước 2: Phòng Quản lý thu, BHXH các huyện gửi văn bản kèm theo danh 
sách (Mẫu số 01) đến đơn vị quản lý để thông báo cho người tham gia biết các 
nội dung sau:
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- Thông tin cá nhân đã được đồng bộ giữa cơ quan BHXH và CSDL quốc 
gia về dân cư; sử dụng thẻ CCCD khi đi khám chữa bệnh thay thế thẻ BHYT.

- Trường hợp người tham gia chưa cài đặt ứng dụng VssID: Hướng dẫn 
người tham gia thực hiện theo Phụ lục I (Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 
12/8/2022 của BHXH Việt Nam).

- Trường hợp đã cài đặt ứng dụng VssID nhưng thiếu địa chỉ email: 
hướng dẫn người tham gia thực hiện theo Phụ lục II (Kế hoạch số 2207/KH-
BHXH ngày 12/8/2022 của BHXH Việt Nam).

2. Đối với dữ liệu người tham gia có kết quả xác thực chưa khớp với 
CSDL quốc gia về dân cư và dữ liệu người tham gia chưa có số 
ĐDCN/CCCD.

Bước 1: Phòng CNTT nhận dữ liệu danh sách người tham gia có kết quả xác 
thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư và người tham gia chưa có số định 
danh cá nhân từ Trung tâm CNTT (Mẫu số 02) gửi phòng Quản lý thu và BHXH 
các huyện.

Bước 2: Phòng Quản lý thu và BHXH các huyện gửi văn bản thông báo 
kèm theo dữ liệu danh sách (Mẫu số 02) đến người tham gia thông qua đơn vị 
quản lý.

Bước 3: Sau khi nhận thông báo kèm theo mẫu biểu từ cơ quan BHXH, 
đơn vị quản lý phối hợp với người tham gia xác nhận thông tin và lập Mẫu D02-
LT/Mẫu D03-TS kèm theo Mẫu TK1-TS đối với người tham gia có điều chỉnh 
thông tin (có bản photo ĐDCN/CCCD) để gửi đến cơ quan BHXH thông qua 
hình thức giao dịch điện tử hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Trường hợp người tham gia đã có tài khoản ứng dụng VssID nhưng 
chưa khai báo địa chỉ emal thì đề nghị đơn vị quản lý hướng dẫn người tham gia 
cập nhật, bổ sung địa chỉ email theo hướng dẫn tại Phụ lục II.

- Trường hợp người tham gia chưa có tài khoản ứng dụng VssID thì đề 
nghị đơn vị quản lý hướng dẫn người tham gia thực hiện theo quy trình đăng ký 
tài khoản ứng dụng VssID theo hướng dẫn tại Phụ lục I.

- Người tham gia và đơn vị quản lý không cần kê khai mẫu TK1-TS và lập 
mẫu D02-TL/Mẫu D03-TS để bổ sung số ĐDCN/CCCD đối với người tham gia 
thực hiện theo hướng dẫn tại Phụ lục I hoặc Phụ lục II trên.

Bước 4: Phòng Quản lý thu, BHXH các huyện cập nhật thông tin người 
tham gia mà đơn vị đã xác nhận, bổ sung thông tin gửi đến cơ quan BHXH vào 
Hệ thống Quản lý thu và sổ thẻ (TST).

Bước 5: Trường hợp dữ liệu người tham gia có kết quả xác thực chưa 
khớp với CSDL quốc gia về dân cư: phòng Quản lý thu, BHXH các huyện thực 
hiện rà soát lại các trường hợp đã được cập nhật theo hồ sơ đơn vị đã nộp đảm 
bảo khớp đúng, chính xác. 
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Trường hợp thông tin đã được cập nhật khớp đúng với hồ sơ, nhưng có 
kết quả xác thực chưa khớp với CSDL quốc gia về dân cư thì phòng Quản lý 
thu, BHXH các huyện lập danh sách kèm theo hình ảnh hồ sơ của người tham 
gia về phòng CNTT để tổng hợp, gửi Trung tâm CNTT hỗ trợ xử lý.

III. THỜI GIAN THỰC HIỆN

- Từ tháng 9/2022 đến hết ngày 31/12/2022. 

Lưu ý:

+ Trước ngày 30/9/2022, hoàn thành gửi văn bản kèm dữ liệu danh sách 
(Mẫu số 01, Mẫu số 02 ban hành kèm theo Kế hoạch 2207/KH-BHXH) đến đơn 
vị quản lý để thông báo cho người tham gia biết và xác nhận thông tin. 

+ Chỉ tiêu đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, cài đặt và sử dụng ứng 
dụng VssID năm 2022 giao cho Khối Văn phòng BHXH tỉnh đảm bảo theo phân 
kỳ được giao tại Phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch này, BHXH huyện chủ động đảm 
bảo chỉ tiêu được giao tại Phụ lục 1.

- Phối hợp đơn vị quản lý người tham gia BHXH, BHYT để nhận Mẫu 
D02-LT/Mẫu D03-TS kèm theo Mẫu TK1-TS đối với người tham gia có điều 
chỉnh thông tin (có bản photo ĐDCN/CCCD) trước ngày 31/10/2022.

IV. CHỈ TIÊU THỰC HIỆN

- Phấn đấu đến hết năm 2022 đạt tỷ lệ từ 90% trở lên người tham gia 
được cập nhật, bổ sung số CCCD/ĐDCN trong CSDL do BHXH tỉnh Cao 
Bằng quản lý. 

- Thực hiện đạt chỉ tiêu cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID theo 
Phụ lục 1, Phụ lục 2 kèm theo Kế hoạch này; trong đó, bao phủ ứng dụng 
VssID tới 100% nhóm người cùng tham gia BHXH, BHYT tại các đơn vị sử 
dụng lao động. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý thu 

- Tham mưu hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện Kế hoạch này 
đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu và đảm bảo tiến độ, chỉ tiêu được giao.

- Phối hợp với các đơn vị sử dụng lao động (SDLĐ), các cơ quan liên 
quan trên địa bàn thành phố Cao Bằng hướng dẫn, tuyên truyền, vận động việc 
cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia và cài đặt, phê duyệt, sử 
dụng ứng dụng VssID (nhóm người tham gia BHXH, BHYT bắt buộc thuộc 
khối hành chính sự nghiệp, Đảng, Đoàn thể, Doanh nghiệp).

- Thông báo, hướng dẫn các đơn vị sử dụng lao động trực tiếp quản lý thu 
về quy trình và mẫu biểu theo nội dung tại Kế hoạch này.
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- Phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin kiểm tra, đôn đốc các đơn vị, 
đảm bảo thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và chỉ tiêu được giao và tổng hợp 
những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện cập 
nhật bổ sung số CCCD/ĐDCN của người tham gia vào CSDL gửi BHXH Việt 
Nam hướng dẫn xử lý.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan cập nhật số ĐDCN/CCCD 
trên cơ sở dữ liệu của cơ quan Công an cung cấp.

- Định kỳ hằng tháng (hoặc đột xuất) báo cáo Lãnh đạo BHXH tỉnh về 
tình hình triển khai Kế hoạch này theo Mẫu số 3b, đôn đốc BHXH cấp huyện 
báo cáo theo Mẫu số 3c.

2. Phòng Công nghệ thông tin

- Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện tham mưu 
và tổ chức thực hiện hoàn thành chỉ tiêu tại Kế hoạch này.

- Tiếp nhận dữ liệu người tham gia có kết quả xác thực đúng, chưa khớp 
với CSDL quốc gia về dân cư và người tham gia chưa có số định danh cá nhân từ 
Trung tâm CNTT, gửi cho phòng Quản lý thu và BHXH các huyện.

- Hướng dẫn các phòng nghiệp vụ và BHXH các huyện về kỹ thuật, chuyên 
môn để thực hiện đăng ký tài khoản, điều chỉnh, bổ sung email vào giao dịch điện 
tử và cài đặt ứng dụng VssID.

- Phân quyền phê duyệt hiệu chỉnh thông tin cá nhân trên phần mềm quản 
lý cấp mã số BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình cho Tổ kiểm soát cấp mã số 
BHXH cấp huyện để thực hiện cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người 
tham gia trong CSDL; phân quyền cho các đơn vị khai thác, sử dụng chức năng 
tra cứu số CMND của người tham gia sau khi đã được cập nhật thay thế bằng số 
ĐDCN mới để thực hiện tra cứu, giải quyết các thủ tục có liên quan.

- Phối hợp với Tổ giúp việc của Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh Cao 
Bằng, phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh để thực hiện các nội dung 
tại Mục IV Kế hoạch số 721/KHPH-BHXH-CA ngày 22/4/2022 giữa Công an 
tỉnh và BHXH tỉnh về việc thực hiện Quy chế phối hợp về thực hiện nhiệm vụ 
bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống 
tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN).

- Tổng hợp, chuyển Trung tâm CNTT hỗ trợ xử lý các trường hợp đã cập 
nhật khớp đúng số ĐDCN/CCCD so với hồ sơ, nhưng có kết quả xác thực không 
khớp với CSDL quốc gia về dân cư.

- Phối hợp với các phòng liên quan rà soát, thống kê dữ liệu và tham mưu 
văn bản giao chỉ tiêu cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho từng đơn vị.

- Phối hợp rà soát việc tạo lập tài khoản ứng dụng VssID của người tham 
gia theo từng tuần, từng tháng để chuyển các đơn vị được giao chỉ tiêu hướng 
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dẫn người tham gia đăng ký và cập nhật bổ sung địa chỉ email trên ứng dụng 
VssID.

- Hằng tuần tổng hợp kết quả bổ sung, cập nhật số CCCD/ĐDCN của 
người tham gia vào CSDL của các đơn vị để đôn đốc thực hiện và tổng hợp 
báo cáo.

- Tổng hợp khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện đăng ký, cài 
đặt, phê duyệt và sử dụng ứng dụng VssID theo phản ánh từ các đơn vị, người 
dân gửi Trung tâm CNTT để kịp thời tháo gỡ.

3. Phòng Truyền thông và phát triển đối tượng

- Truyền thông đến các tổ chức và cá nhân trên các phương tiện thông tin 
đại chúng, nhất là trên môi trường internet, mạng xã hội …, với nội dung sau:

+ Việc triển khai, kết quả thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 
06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ 
liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia 
giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 và Kế hoạch triển khai thực hiện 
của BHXH tỉnh.

+ Việc triển khai cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia 
trong CSDL BHXH Việt Nam quản lý; kết hợp cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng 
dụng VssID và bổ sung email vào giao dịch điện tử.

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tư vấn, giải đáp thắc mắc 
của người tham gia khi đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID thông qua 
điện thoại, Cổng thông tin điện tử BHXH tỉnh, Fanpage: Facebook, Zalo và tại 
các Hội nghị, tư vấn giải đáp chính sách.

- Phối hợp với các Tổ chức dịch vụ ủy quyền thu trên địa bàn thành phố 
Cao Bằng tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT Hộ 
gia đình thực hiện đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.

4. Phòng Cấp sổ, thẻ

- Phối hợp với các phòng nghiệp vụ xuất danh sách (Mẫu số 01, Mẫu số 
02) gửi các cơ quan quản lý người tham gia BHYT trên địa bàn để phối hợp thực 
hiện các nội dung theo Kế hoạch này.

- Phê duyệt hiệu chỉnh thông tin cá nhân trên Phần mềm quản lý cấp mã số 
BHXH và quản lý BHYT hộ gia đình.

- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng 
dụng VssID.

5. Văn phòng

- Tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: Tiếp nhận Mẫu 
số 01, Mẫu số 02 từ các đơn vị gửi đến chuyển phòng Quản lý thu; hướng dẫn tổ 
chức, cá nhân khi có phát sinh thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT; 
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thay đổi mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện; điều chỉnh thông tin 
trên sổ BHXH, thẻ BHYT thì kê khai số CCCD hoặc ĐDCN (đối với người 
tham gia chưa được cấp CCCD) vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin 
BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS) để cập nhật vào CSDL; hướng dẫn cá nhân đăng 
ký và cài đặt VssID.

- Phê duyệt tài khoản cá nhân đăng ký cài đặt ứng dụng VssID, chủ động 
thông tin đến cá nhân đã đăng ký tài khoản giao dịch cá nhân trên phần mềm 
Tiếp nhận và quản lý hồ sơ nhưng chưa đến nộp tờ khai để phê duyệt tài khoản.

6. Phòng Giám định BHYT

Phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn trên địa bàn 
thành phố Cao Bằng tuyên truyền, phổ biến về việc sử dụng CCCD gắn chíp 
thay thế thẻ BHYT giấy khi đi khám, chữa bệnh BHYT; hướng dẫn cài đặt, sử 
dụng ứng dụng VssID đối với người dân khi đến khám, chữa bệnh BHYT, người 
tham gia BHXH, BHYT theo chỉ tiêu giao.

7. Phòng Chế độ BHXH

- Phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm hướng dẫn cài đặt và sử dụng 
ứng dụng VssID đối với người hưởng trợ cấp BHTN.

- Phối hợp với Bưu điện tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt sử dụng ứng 
dụng VssID cho người hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH hằng tháng trên địa 
bàn thành phố.

8. Phòng Tổ chức Cán bộ

- Xây dựng nội dung phát động thi đua, khen thưởng trong triển khai thực 
hiện cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID đối với công chức, viên chức, người lao 
động BHXH tỉnh.

- Phối hợp với phòng Công nghệ thông tin tổng hợp, báo cáo lãnh đạo 
BHXH tỉnh kịp thời biểu dương khen thưởng đối với tập thể, cá nhân có giải 
pháp sáng tạo, hiệu quả trong việc thực hiện chỉ tiêu được giao.

- Phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng 
dụng VssID.

9. Phòng Thanh tra - kiểm tra

Kết hợp công tác thanh tra, kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động, 
tuyên truyền, phổ biến về việc sử dụng CCCD gắn chíp thay thế thẻ BHYT giấy 
khi đi khám, chữa bệnh BHYT; hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng 
VssID đối với người lao động tại đơn vị sử dụng lao đông.

10. Phòng Kế hoạch - tài chính

Đảm bảo kinh phí triển khai thực hiện theo quy định (nếu có); phối hợp 
tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng ứng dụng VssID.
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11. BHXH huyện

- Căn cứ các nội dung tại Kế hoạch này, xây dựng kế hoạch, quy trình 
thực hiện theo phân cấp quản lý, giao chỉ tiêu, tiến độ thực hiện cho từng cán bộ 
trong việc bổ sung, đồng bộ CCCD/ĐDCN của người tham gia trong CSDL 
BHXH tỉnh quản lý; kết hợp cài đặt, phê duyệt, sử dụng ứng dụng VssID và bổ 
sung email vào tài khoản giao dịch điện tử.

- Phân công viên chức tại bộ phận Tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục 
hành chính, hướng dẫn người dân đến giao dịch tại cơ quan BHXH thực hiện 
đăng ký tài khoản giao dịch điện tử và cài đặt VssID, hướng dẫn tổ chức, cá 
nhân:  khi có phát sinh thủ tục, hồ sơ đăng ký tham gia BHXH, BHYT; thay đổi 
mức đóng, phương thức đóng BHXH tự nguyện; điều chỉnh thông tin trên sổ 
BHXH, thẻ BHYT thì kê khai số CCCD hoặc ĐDCN (đối với người tham gia 
chưa được cấp CCCD) vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, 
BHYT (Mẫu TK1-TS) để cập nhật vào CSDL.

- Phối hợp với UBND xã, Cơ quan công an, đơn vị quản lý người tham 
gia, các cơ sở khám chữa bệnh BHYT trên địa bàn thu thập CCCD/ĐDCN từ 
nhiều nguồn để bổ sung hoàn thiện CSDL theo yêu cầu tại Kế hoạch này.

- Kịp thời phản ánh khó khăn, vướng mắc về BHXH tỉnh trong quá trình 
triển khai thực hiện Kế hoạch.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD của 
người tham gia trong CSDL BHXH tỉnh Cao Bằng quản lý và cài đặt, phê duyệt, 
sử dụng ứng dụng VssID. Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị kịp 
thời phản ánh những vấn đề phát sinh hoặc vướng mắc về BHXH tỉnh (qua 
phòng Công nghệ thông tin) để tổng hợp, báo cáo Lãnh đạo BHXH tỉnh xem 
xét, giải quyết./.

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam (b/c)
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện;
- Lưu: VT, CNTT.

GIÁM ĐỐC

Ngô Văn Chiến
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