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HƯỚNG DẪN: CÀI ĐẶT - ĐĂNG KÝ - SỬ DỤNG VSSID

1 Quét mã QR hoặc vào 
Apple Store - CH Play 
để cài đặt ứng dụng 

VssID

Mở ứng dụng chọn 
Đăng ký tài khoản

Điền thông tin cá nhân hoặc 
SCAN thông tin từ mã vạch trên 

Thẻ BHYT hoặc CCCD

Cập nhật ảnh Cá nhân, 
ảnh CMND hoặc CCCD

- Chọn cơ quan BHXH nơi gần nhất để nộp hồ sơ
- Chọn Gửi Email tờ khai để nhận tờ khai qua Email
- Nhấn Gửi để hoàn tất nộp tờ khai
- In và nộp tờ khai cho cơ quan BHXH để được cấp mật khẩu

Đăng nhập VssID với Tài khoản và mật khẩu gửi về tin nhắn, sử dụng Hình ảnh thẻ BHYT 
hoặc mã QR trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh thay thế Thẻ BHYT bằng giấy.
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Ảnh Cá nhân 4x6

Ảnh CMND/CCCD/HC

Lưu ý: Khi nhập CCCD (12 số) hệ thống sẽ xác
thực thông tin với CSDL quốc gia.
- Nếu thông tin được xác thực thì không cần
đính kèm hình ảnh CCCD.
- Nếu không được xác thực vui lòng bổ sung
ảnh CCCD để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Lưu ý: Mỗi số Điện thoại chỉ được đăng ký cho 1 Mã số BHXH.Lưu ý: Cho phép ứng dụng VssID chạy khi được yêu cầu.

Ghi có dấu

= Số sổ BHXH = 10 số cuối trên thẻ BHYT.

Lưu ý: mỗi Email chỉ được đăng ký cho 1 Mã số BHXH.
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Gửi tờ khai


