
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH TUYÊN QUANG 

               Số:          /UBND-THVX 
V/v cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của 

người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH 
Việt Nam quản lý và tiếp tục cài đặt,  

sử dụng ứng dụng VssID 

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

   Tuyên Quang, ngày       tháng 10  năm 2022 

 

 

Kính gửi: 

- Các Ban đảng Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; 
- Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 

 

Căn cứ 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. 

Để tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD 

của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản 

lý và cài đặt ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn tỉnh đạt chỉ tiêu 

được giao. Hướng tới số hóa hoàn toàn, không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) 

bằng giấy và sổ bảo hiểm xã hội (BHXH). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành 

phố có trách nhiệm: 

1.1. Phổ biến, quán triệt cho tất cả công chức, viên chức, người lao động cập 

nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD, đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử với cơ 

quan bảo hiểm xã hội, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động 

(hoàn thành trước ngày 15/12/2022). 

1.2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo việc cập nhật bổ sung số 

ĐDCN/CCCD và tiếp tục cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho người dân trên 

địa bàn quản lý. 

2. Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan triển khai cập nhật bổ 

sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia trong CSDL Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

quản lý đảm bảo đồng bộ, hiệu quả đúng các quy trình, thủ tục quy định. 
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- Tiếp tục phổ biến, cung cấp tài liệu, hướng dẫn đăng ký giao dịch điện tử 

với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-BHXH số gửi đến tất cả 

các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Tuyên Quang, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, đơn vị truyền thông đẩy mạnh công tác tuyên truyền về 

sử dụng VssID-BHXH số đảm bảo đúng các quy định về an toàn thông tin. 

- Tiếp nhận, xử lý kịp thời các kiến nghị để đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của người tham gia BHXH, BHYT. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với 

BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của 

người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng 

ứng dụng VssID- BHXH số cho người lao động. Hướng dẫn các cơ quan thông tin, 

báo chí tăng cường thời lượng tuyên truyền phổ biến về cập nhật bổ sung số 

ĐDCN/CCCD, đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan bảo hiểm xã 

hội, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động. 

4. Đề nghị các Ban đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Văn phòng 

Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh, Đảng ủy 

khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chỉ đạo, quán triệt đến 100% cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động về cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD, đăng ký 

tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội, cài đặt và sử dụng 

ứng dụng VssID trên thiết bị di động. 

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh 

phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, 

phổ biến việc cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD, đăng ký tài khoản giao dịch hồ  sơ 

điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động 

đến đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, thực hiện. 

Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 
- BHXH Việt Nam; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh;  
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Chánh VP, Phó CVP UBND tỉnh; 
- Các Huyện ủy, Thành ủy; 
- Cổng TTĐT tỉnh; 
- Các phòng, ban thuộc VP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX. (Chiến) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 
 

 
 

Hoàng Việt Phương 
 
 

 



BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TUYÊN QUANG

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

Số:          /BHXH-TTr Tuyên Quang, ngày      tháng        năm 2022

TỜ TRÌNH
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 ứng dụng VssID-Bảo hiểm xã hội số trên địa bàn tỉnh 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

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; Kế hoạch số 2207/KH-BHXH ngày 12/8/2022 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) 
Việt Nam về việc triển khai cấp nhật bổ sung định danh cá nhân, căn cước công 
dân (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.

Tính đến thời điểm ngày 30/9/2022, toàn tỉnh Tuyên Quang có 57.920 người 
tham gia BHXH và có trên 735.294 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT); trong đó, có trên 
379.618  số ĐDCN/CCCD đã đồng bộ với thẻ BHYT (đạt 52%); trên 101.271 tài 
khoản VssID được cài đặt và sử dụng (đạt 13%). Số lượng sử dụng CCCD khi đi 
khám chữa bệnh là 35.397 lượt. Tỷ lệ này rất thấp, nếu không cài đặt ứng dụng 
VssID, cập nhật, bổ sung số ĐDCN/CCCD đầy đủ sẽ gặp rất nhiều khó khăn  đối 
với công cuộc chuyển đổi số nói chung, còn với người tham gia BHXH, BHYT sẽ 
không sử dụng CCCD để thay thế thẻ BHYT và tiến tới là sổ BHXH.

Nhằm hướng tới mục tiêu tất cả người tham gia BHXH, BHYT là công dân 
Việt Nam được BHXH cấp mã số BHXH trong CSDL do BHXH Việt Nam quản 
lý được cập nhật bổ sung ĐDCN/CCCD và được xác thực đúng với CSDL Quốc 
gia về dân cư. Bảo đảm từng bước thay thế các giấy tờ cá nhân trên cơ sở tích hợp, 
xác thực các thông tin, giấy tờ cá nhân vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để chỉ 
cần sử dụng thẻ căn cước công dân, ứng dụng định danh điện tử quốc gia của Bộ 
Công an, trong đó tập trung thực hiện ngay đối với một số giấy tờ như thẻ bảo 
hiểm y tế. 

Để tiếp tục thực hiện tốt việc triển khai cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD 
của người tham gia trong CSDL BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt ứng dụng 
VssID-BHXH số trên địa bàn tỉnh đạt chỉ tiêu được giao. Hướng tới số hóa hoàn 
toàn, không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế bằng giấy và sổ BHXH. BHXH tỉnh báo cáo 
và đề xuất với Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân 
huyện, thành phố; các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh:



- Phổ biến, quán triệt cho tất cả công chức, viên chức, người lao động cập 
nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD, đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử với cơ 
quan bảo hiểm xã hội, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động 
(hoàn thành trước ngày 15/12/2022).

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chỉ đạo việc cập nhật bổ sung số 
ĐDCN/CCCD và tiếp tục cài đặt ứng dụng VssID-BHXH số cho người dân trên 
địa bàn quản lý.

- Bảo hiểm xã hội tỉnh có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, 
ngành liên quan triển khai cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của người tham gia 
trong CSDL Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý đảm bảo đồng bộ, hiệu quả đúng 
các quy trình, thủ tục quy định. Tiếp tục phổ biến, cung cấp tài liệu, hướng dẫn 
đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID-
BHXH số gửi đến tất cả các cơ quan, đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với 
BHXH tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD 
của người tham gia trong Cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, sử 
dụng ứng dụng VssID- BHXH số cho người lao động.

(Có Kế hoạch số 2207/KH-BHXH của BHXH Việt Nam và 
dự thảo văn bản tham mưu gửi kèm)

BHXH tỉnh Tuyên Quang trân trọng báo cáo và kính trình Ủy ban nhân dân 
tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố phố; các đơn vị sử 
dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                              
- Như trên; 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;                                  (B/c)
- Đ/c Hoàng Việt Phương- PCT UBND tỉnh;   
- Các PGĐ BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, VP.

            KT. GIÁM ĐỐC
            PHÓ GIÁM ĐỐC

             Hà Thị Nhung
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