HƯỚNG DẪN “CÀI ĐẶT” ỨNG DỤNG VssID
VÀ “ĐĂNG KÝ” TÀI KHOẢN
ĐỂ ĐƯỢC CẤP TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VssID
ĐỐI VỚI SV CÓ ĐĂNG KÝ BHYT TẠI TRƯỜNG CĐ KT CAO THẮNG
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 nhìn, đọc dò làm theo đúng cách được hướng dẫn.
2. Chú ý cần thực hiện đủ các bước sau đây: *Bước 1: Chuẩn bị trước thông tin, tài
liệu lưu sẵn trong điện thoại (sẽ tải lên khi thực hiện ở bước cài đặt). *Bước 2: Cài đặt ứng
dụng VssID vào trong điện thoại cá nhân.*Bước 3: Mở ứng dụng VssID, nhập thông tin tải
lên cơ quan BHXH TP HCM để đăng ký “Tài khoản” và cấp mật khẩu sử dụng.
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. Bước 1: Chuẩn bị thông tin, hình ảnh sẽ tải lên khi thực hiện ở bước cài đặt
1.1. Ghi sẵn ra giấy Mã số Bảo hiểm xã hội (Có 10 số)
Cách 1: Lấy từ sổ
Bảo hiểm xã hội

Cách 2: Lấy từ thẻ
Bảo hiểm Y tế

Cách 3: Tra cứu Mã số
Bảo hiểm xã hội
- Truy cập vào và tra cứu tại link:
https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuuho-gia-dinh.aspx sẽ xuất hiện giao diện bên dưới.

Từ trên xuống
tiêu đề Mã số: Ghi
ra 10 số

Từ trên xuống
tiêu đề Mã số: Ghi ra
10 số cuối cùng bên
phải

a. Chọn mục “Tỉnh/TP*” == > Chọn Tỉnh
b. Chọn mục “Họ tên*” == > Nhập Họ Và Tên
c. Chọn mục “Ngày sinh” == > Nhập ngày sinh
theo đúng định dạng dd/mm/yyyy (VD: 05/06/1972)
d. Chọn vào ô “Tôi không phải là người máy”
(Có thể chọn hình để xác minh)
e. Chọn “Tra cứu” == > Hiện kết quả;

f. Ghi nhận Mã số BHXH Ghi ra 10 số.
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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. Bước 2: Bắt đầu cài đặt ứng dụng VssID vào trong điện thoại cá nhân.
2.1. Tùy theo hệ điều hành của điện thoại, có 2 cách tương ứng để thực hiện việc
cài đặt ứng dụng VssID.
Hệ điều hành ANDROID

Hệ điều hành IOS

Vào “Google Play”

Vào “App Store”

2.2. Thực hiện các bước như bên dưới:
Vào thanh tìm kiếm ứng
dụng nhập từ khóa
“VssID”

Ứng dụng “VssID” xuất
hiện  nhấn chọn “Cài
đặt/ Install”

Sau khi phần mềm cài đặt
xong  nhấn chọn
“Mở/Open”
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Tiếp theo màn hình xuất
hiện  nhấn chọn “Tiếp
tục”

Tiếp theo màn hình xuất
hiện  nhấn chọn “Tiếp
tục”

Màn hình xuất hiện 
nhấn chọn “Chấp nhận”

Giao diện ứng dụng
“VssID” xuất hiện  nhấn
chọn “Đăng ký tài khoản”
để thực hiện đăng ký

Tiếp theo màn hình xuất
hiện  nhấn chọn “Tiếp
tục”

Tiếp theo màn hình xuất hiện
 nhấn chọn “CHO PHÉP”
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Màn hình “Đăng ký tài khoản” xuất hiện  nhập và chọn đầy đủ, chính xác các
thông tin như hình bên dưới.
Lưu ý: Mục “Địa chỉ liên hệ*” cần lấy đúng thông tin theo “Địa chỉ hộ khẩu thường
trú” và phải trùng khớp với thông tin trong dòng “Nơi ĐKHK thường trú:” trên
CMND hoặc “Nơi thường trú:” trên CCCD.
Sau đó nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang phần tiếp theo.

7937476364

VÕ VĂN TRÍ NHÂN
080900060789

CHỌN

NHẬP
0909888888

Nhấp vào “Tiếp tục” để
chuyển sang phần tiếp theo
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Tiếp tục với màn hình “Đăng ký tài khoản”
Nhấp vào từng “Biểu tượng” để lần lượt up ảnh cá nhân, ảnh mặt trước, mặt sau
CMND/CCCD từng mục sẽ có hộp thoại “Chỉnh sửa ảnh” xuất hiện để cắt xén đúng kích
thước theo khuôn mẫu quy định.
Sau đó nhấn “Tiếp tục” để chuyển sang phần tiếp theo.

Nhấp vào “Tiếp tục”
để chuyển sang phần
tiếp theo
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Tiếp tục với màn hình “Đăng ký tài khoản”
Mục “Cơ quan BHXH tiếp nhận”  Chọn “BHXH Thành phố Hồ Chí Minh”
 Chọn “[07901]BHXH Quận 1”  Chọn “Nhận tờ khai qua email”  Nhập địa chỉ
“Email” của cá nhân (Email sử dụng lâu dài và thường xuyên)  Sau đó nhấn “Gửi” để
chuyển sang phần tiếp theo.

Trước khi gửi tờ khai, có thể
bấm vào nút "Quay lại" để kiểm
tra, cập nhật lại các thông tin đã
kê khai.

Sau khi cập nhật đầy đủ, chính
xác các thông tin, bấm "Gửi" để
gửi tờ khai đến hệ thống tiếp nhận
hồ sơ của cơ quan BHXH.

Sau khi bấm “Gửi”, ứng dụng có thể sẽ yêu
cầu nhập mã “OTP”, SV cần kiểm tra trong mục “Tin
nhắn” của điện thoại hoặc “Hộp thư đến” trong
Email đã đăng ký để lấy mã OTP và nhập vào theo
yêu cầu; Sau đó bấm “Xác nhận” để tiếp tục.
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Một thông báo 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.
Được gửi qua Email

Thông báo trên giao diện của ứng dụng

Sau thời gian kiểm tra (nhanh thì 1 đến 2 ngày;
chậm thì hơn 10 ngày), Bảo hiểm Xã hội Việt Nam sẽ
gửi tin nhắn về Số điện thoại hoặc Email đã đăng ký
với thông tin về Tài khoản và Mật khẩu (tạm ban
đầu, sau này có thể đổi mật khẩu) dùng để đăng nhập
sử dụng ứng dụng VssID.

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

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
HOÀN THÀNH VIỆC CÀI ĐẶT VÀ ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
ĐỂ ĐƯỢC CẤP TÀI KHOẢN, MẬT KHẨU SỬ DỤNG VssID
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