PHỤ LỤC: HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT
VÀ KHAI BÁO ĐƯỢC CẤP TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU SỬ DỤNG VssID
(Kèm theo thông báo số 647/TB-CĐKTCT-HCQT ngày 08 tháng 04 năm 2021)

I. LƯU Ý CHUNG
1. Do có nhiều cách thức lúc thực hiện, để thuận lợi hơn, ngoài máy điện
thoại của cá nhân (sẽ cài đặt, thao tác chính), cần có thêm 1 phương tiện hỗ trợ thứ
2. Như là: in ra bản giấy (hoặc xem trên máy tính bàn, hoặc xem trên máy điện
thoại của người khác, ...) nội dung Hướng dẫn này để dễ dàng quét mã QR code,
nhìn, đọc dò làm theo đúng cách được hướng dẫn.
2. Chú ý cần thực hiện đủ 4 bước chung sau đây: *B1: Chuẩn bị trước
thông tin, tài liệu lưu sẵn trong điện thoại (sẽ tải lên khi thực hiện ở bước cài đặt).
*B2 Bắt đầu cài đặt ứng dụng VssID vào trong điện thoại cá nhân.*B3 Mở ứng
dụng VssID để khai báo Tờ khai lên cơ quan BHXH TP HCM.*B4: Vào trang
web của phòng Hành chính-Quản trị: Tiếp tục khai báo vào dữ liệu nội bộ của
nhà trường vài thông tin cơ bản chứng thực đã thực hiện theo quy định.
3. Cần tư vấn, giải thích thêm có thể liên hệ qua zalo của thầy Lê Hiếu
Để (phòng Hành chính-Quản trị): 093.863.0097
II. CỤ THỂ CÁC BƯỚC THỰC HIỆN:
1. B1 Chuẩn bị trước thông tin, tài liệu sẽ tải lên khi thực hiện ở
bước cài đặt:
1.1 Ghi sẵn ra giấy Mã số Bảo hiểm xã hội (trên thẻ BH y tế, từ trên xuống ở
hàng thứ 3, tiêu đề: Mã số, ghi ra 10 ký số cuối cùng bên phải. Thí dụ:
3216547890)
1.2 Dùng điện thoại chụp và lưu sẵn vào trong điện thoại: * Hình 3x4 của cá
nhân (dùng điện thoại tự chụp); *Hình mặt trước và mặt sau chứng minh nhân dân
hoặc căn cước công dân.
2. B2 Bắt đầu cài đặt ứng dụng VssID vào trong điện thoại cá nhân.
2.1 Vào trang cài đặt: Tủy theo hệ điều hành của điện thoại, có 2 cách tương
ứng vào trang cài đặt:
2.1.1 Tải và cài đặt ứng dụng VssID
cho hệ điều hành ANDROID
2.1.1.1 Nhấn vào link:
https://play.google.com/s
tore/apps/details?id=com.
bhxhapp&hl=en&gl=US
2.1.1.2 Hoặc quét mã
QR Code:

2.1.2 Tải và cài đặt ứng dụng VssID cho
hệ điều hành IOS
2.1.2.1 Nhấn vào link:
https://apps.apple.com/vn
/app/vssid/id1521647264\
2.1.2.2 Hoặc quét mã
QR Code:

2.2 Nhấn chọn “OPEN IN PLAY STORE” > Nhấn chọn tiếp “CÀI
ĐẶT/INSTALL” hoặc nhấn chọn “Nhận”> (Chờ máy cài đặt ứng dụng VssID).
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3. B3 Mở ứng dụng VssID để khai báo “Tờ khai” để xin cấp tài khoản
và mật khẩu:
3.1 Khi đã cài đặt xong (100%) > Nhấn chọn nút “MỞ” > Để chạy (để mở)
ứng dụng VssID.
(nghĩa là phần cài đặt ứng dụng đã xong, trong điện thoại đã có biểu tượng
VssID của ứng dụng rồi)
3.2 Nếu xuất hiện màn hình chào mừng>Kéo màn hình lên tối đa, ở góc dưới
cùng bên trái> nhấn chọn “Bỏ qua”.
3.3 Nếu xuất hiện màn hình các điều khoản>Nhìn ở dưới cùng ngay giữa>
nhấn chọn “Chấp nhận”.
3.4 Lần lượt khai báo ở 3 màn hình: (có máy sẽ mở ra rất chậm, nặng, do
đường truyền Internet yếu).

Nhấn vào nút “Đăng ký
ngay” ở bên dưới

Nhấn nút “Tiếp tục” để tiến Chọn đối tượng đăng ký là “Cá
hành đăng ký tài khoản
nhân”; Nhấn vào nút “Tiếp”.

Nhấn chọn mục
“Đăng ký ngay”
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3.5: Trong màn hình TỜ KHAI, kéo chút ít màn hình lên trên (để thấy những mục
bên dưới) tiến hành điền các thông tin theo mẫu:
Lưu ý: Nhập xong mục nào, cần rà kiểm lại. Lý do: Dù đã thực hiện xong đến
bước cuối cùng, và nhận được tin nhắn thứ 1 thông báo của BH TP HCM có tiếp nhận hồ
sơ của cá nhân. Nhưng lại không có tin nhắn thứ 2 cung cấp Tài khoản, mật khẩu sử
dụng, là do có thông tin cá nhân đã cung cấp có chỗ không chính xác. Sẽ phải mất công
làm lại bước 3.5 này.

Nhấp vào và
upload ảnh cá
nhân

Hoặc lấy từ thẻ BHYT, 10

Lấy từ sổ BHXH

ký

số cuối bên phài
Nhập đầy đủ Họ và tên
Nhập mã số BHXH
Nhập mã số CMND/ CCCD

Nhấp vào và upload ảnh “MẶT
TRƯỚC” CMND/CCCD

Nhấp vào và upload ảnh ”MẶT SAU”
CMND/CCCD
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Lần lượt
chọn
(không
gõ) từng
cấp hành
chính của
địa chỉ
liên hệ.
Trường
hợp
không
thấy từng
danh sách
thả xuống
để chọn.
Hãy gõ
vài phím
bất kỳ sẽ
có.

Gõ phần
còn lại
của địa
chỉ liên
hệ. Thí
dụ: Số
nhà,
đường
(hoặc
Ấp/
Thôn/
xóm
(không

gõ lại
tên Xã,
Huyện,
Tỉnh
nữa)

Không nhập
Nếu như
mục “Họ
và tên”
(liền kề bên
dưới mục
Upload ảnh
cá nhân) đã
nhập rồi, tự
động mục
này sẽ có
sẵn. Ngược
lại thấy
trống, cần
trở ngược
lên trên
nhập bổ
sung. Chứ
không thể
nhập tại
đây.

Tự động được lấy Họ và tên bên trên
đem xuống

Nhập địa chỉ email

Nhập Số điện thoại

Nhập
xong
cần
kiểm
tra lại.
Nếu
sai sót
sẽ
không
có tin
nhắn
thứ 2
cấp
tài
khoản
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Bấm vào
và tìm
chọn thứ tự
079
[079]
BHXH Tp.
Hồ Chí
Minh.>
Nhấn
tiếp
“Chọn”

Chọn tiếp
[07901]
BHXH
Quận 1

Không
cần nhập
Xuất hiện chuỗi mã kiểm
tra>Hãy nhập đúng mã kiểm tra

1. Trường hợp điện thoại đứng
hình, không có 1 danh sách thả
xuống để chọn thứ tự 079, là do
hệ thống trang khai báo cùa TP
HCM đang quá tải, nghẻn mạng.
Do đó có cố gắng cũng vô ích.
Đành phải bỏ hết. Thoát ra màn
hình chính của điện thoại. Tắt
khởi động lại điện thoại.
2. Sau khi điện thoại khởi động
lại xong>Tìm biểu tượng của
VssID kích hoạt cho ứng dụng
chạy.
3. Thực hiện Khai báo lại từ
mục 3.4

Bấm vào để hoàn tất việc
khai báo “Tờ khai” và chờ
tin nhắn thứ 1.

3.6 Trường hợp nhấn chọn vào “Ghi nhận” máy bị treo, không xuất hiện màn
hình gì khác, là do hệ thống tiếp nhận “Tờ khai” đang quá tải (cùng thời điểm có
quá nhiều người khai báo). Cần phải làm lại những thao tác khai báo thông tin của
Tờ khai (lần này, vui lòng kiểm tra thông tin nhập liệu kỹ lưỡng hơn), như sau:
3.6.1 Tắt khởi động lại điện thoại.
3.6.2 Sau khi điện thoại khởi động lại xong>Tìm biểu tượng của VssID kích hoạt
cho ứng dụng này chạy.
3.6.3 Thực hiện Khai báo lại “Tờ khai” theo hướng dẫn từ mục 3.4 (trong văn
bản này) trở đi.
3.7 Ngược lại, một thông
báo như hình bên xuất hiện, yêu
cầu đến cơ quan Bảo hiểm để
xác nhận giấy tờ> Không quan
tâm và không làm theo> Nhấn
vào nút “Đóng” để tắt.
3.8 Ngay lập tức, điện thoại
báo có tin nhắn thứ 1:
Đây là số hồ sơ (số biên
nhận) của BHXH cấp cho
người khai chứng thực đã
nhận thông tin Tờ khai
của người vừa khai

Chính là mã số
BHXH của người
vừa khai Tờ khai
Không quan tâm
những dòng này
và không làm
theo.

3.9 Như vậy, việc khai báo Tờ khai đã thực hiện thành công. Xin vui
lòng không làm gì thêm trong việc khai “Tờ Khai”. Chỉ đọc tiếp nội
dung hướng dẫn bên dưới
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Còn màn hình như hình bên là màn hình khai
báo mới khác, thông tin trống. Không quan tâm.
Không nhấn vào “Ghi nhận”. Hãy thoát ra màn
hình chính của điện thoại.
3.10 Lúc này mới mở lại Tin nhắn thứ 1
Chụp màn hình tin nhắn này (để chuẩn bị cung
cấp cho bước thứ 4 cuối cùng: Làm minh chứng
báo cáo trong trang web phòng Hành chính-Quản
trị Trường đã thực hiện xong nội dung bắt buộc).
3.11 Riêng tin nhắn thứ 2 (cung cấp Tài khoản và mật
khẩu sử dụng VssID): Khoảng từ 5 phút hoặc tối đa “10 ngày
sau” (chứ không phải 10 phút sau) sẽ có “Tin nhắn thứ 2”
như hình bên, có nội dung được cơ quan BHXH cấp tài khoản
và mật khẩu (tạm ban đầu, sau này có hướng dẫn đổi mật
khẩu) dùng để đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID.

Hoàn tất thủ tục
thành công - - Tài Khoản:
1234567890
- Mật khẩu:
xxxxxx

3.12: Cách thức đổi mật khẩu và sử dụng ứng dụng VssID: Sẽ có văn bản
hướng dẫn sau.
4. B4 cuối cùng:Vào trang web của Phòng Hành chính Quản trị nhà
trường, báo cáo xác nhận đã hoàn tất việc cài đặt ứng dụng VssID.
Sau khi đã thực thiện xong bước B3 và đã nhận tin nhắn thứ1, vui lòng
vào trang web của Phòng Hành chính Quản trị của Trường khai báo vài thông tin
cơ bản (có tải lên hình của “Tin nhắn thứ 1”) để có dữ liệu chính thức tổng hợp
báo cáo Giám hiệu và cơ quan Bảo hiểm xã hội cấp trên.
Thực hiện theo cách 4.1 hoặc 4.2 sau đây:
4.1 Nhấn vào đường link (hoặc cop dán vào trình duyệt):
https://forms.gle/KRXCyWckpcokt3VYA
4.2. Hoặc quét mã QR code:
4.3. Xuất hiện màn hình:
4.3.1 Riêng dòng chữ “Không
phải.............@caothang.edu.vn? Chuyển đổi
tài khoản”.

Mang ý nghĩa: Hệ thống trang xác nhận
này, đã tự dò tìm xác định tự động địa chỉ
email của người đang khai báo. Nếu đúng
địa chỉ email do trường cấp>Bỏ qua mục
này.
Ngược lại>Nhấn chọn “Chuyển đổi tài
khoản” khai email đúng của trường cấp,
để hệ thống ghi nhận lại.
4.3.2 Sau đó, thực hiện khai báo theo những mục bắt buộc kế tiếp bên dưới./.
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