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TRƯỜNG ĐẠI HỌC 

 KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ 

PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ & QLSV 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Cần Thơ, ngày 12 tháng 10 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 
V/v cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số 

  

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tp. Cần Thơ về việc triển khai cài đặt và sử dụng ứng 

dụng VSSID – BHXH số trên địa bàn Thành phố, UBND Thành phố yêu cầu toàn bộ 

công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị, người dân trên địa bàn thực hiện cài 

đặt, đăng ký và sử dụng ứng dụng VssiD trên thiết bị di động thông minh của cá nhân.. 

Công văn 1493/BHXH-CSBHYT của BHXH Việt Nam cũng thông báo kể từ ngày 

01/06/2021 người bệnh đến khám, chữa bệnh được sử dụng hình ảnh thẻ BHYT 

trên ứng dụng VSSID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy. (Sinh viên đã cài 

app VSSID rồi thì không phải thực hiện nữa) 

Bước 1: Tải ứng dụng VssID 

 

Bước 2: Đăng ký thông tin cá nhân (có hình chụp CMND/CCCD 2 mặt) trên app 

VssID của BHXH Việt Nam theo hướng dẫn như sau: 
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Lưu ý:  

- Mã số BHXH là 10 số cuối của dòng “Mã số” trên thẻ BHYT.  
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- Đối với các sinh viên bị mất thẻ BHYT, vui lòng tra cứu mã số BHXH tại link 

sau: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx. 

Bước 3: Tham gia vào một trong các đường link zalo sau: 

- https://zalo.me/g/kmmiwm025 

- https://zalo.me/g/nssvgw932 

- https://zalo.me/g/ombuli884 

- Chụp hình đã cài đặt xong khai báo (hình đính kèm) và gởi hình này vào 1 

trong link trên 

 

 

- Cơ quan BHXH gửi mã OTP sinh viên phải xác nhận ngay. Sau đó BHXH 

sẽ gửi mật khẩu về địa chỉ mail sinh viên phải đăng nhập tài khoản và đổi 

mật khẩu trong vòng 24h. (kiểm tra email thường xuyên). 

https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/Pages/tra-cuu-ho-gia-dinh.aspx
https://zalo.me/g/kmmiwm025
https://zalo.me/g/nssvgw932
https://zalo.me/g/ombuli884
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      -    Trường hợp sinh viên đã cài đặt VSSID nhưng quên mật khẩu thì soạn tin nhắn 

với cú pháp: BH MK1234567890 gởi 8079 (1234567890: là mười số cuối của thẻ bảo 

hiểm sv) 

        -  Mọi thắc mắc liên hệ cô Trương Thị Tuyết Đông: đt/zalo 0374.618.299 

                                                                                                           P.CTCT&QLSV 


