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Hướng dẫn các bước cài đặt VssID trên điện thoại 
 

Bước 1:  Sinh viên chuẩn bị sẵn file ảnh thẻ, ảnh mặt trước và sau của CMND/CCCD 

lưu trong điện thoại chuẩn bị cài ứng dụng VssID. (không nên sử dụng lệnh chụp hình trong 

lúc kê khai vì ứng dụng rất dễ bị thoát ra ngoài dẫn đến phải kê khai lại). 
 

Bước 2: Vào Google Play cài đặt ứng dụng VssID về điện thoại: 
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Bước 3: Mở ứng dụng VssID lên kích vào chỗ đăng ký tài khoản: 
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Bước 4: Sinh viên điền đầy đủ thông tin của mình gồm:  

- Mã BHXH (mã BHXH là 10 số cuối trên mã thẻ BHYT hoặc sinh viên có thể tra 

cứu mã BHXH trên file đính kèm nhà trường gửi); 

- Số CMND/CCCD; 

- Địa chỉ theo chứng minh nhân dân (số nhà, tên đường, tổ/xóm, khu phố/thôn, 

Phường/Xã, Quận/Huyện, Tỉnh/Thành phố); 

- Số điện thoại đang thực hiện, sau khi điền đủ thông tin kích vào chữ tiếp tục. 
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Bước 5: Sinh viên tải ảnh thẻ, ảnh mặt trước và mặt sau của CMND/CCCD lên ứng 

dụng vào các vị trí tương ứng theo yêu cầu sau đó kích vào chữ tiếp tục. 
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Bước 6: Sinh viên chọn cơ quan bảo hiểm tiếp nhận là BHXH Quận Bình Thạnh, 

Sinh viên nhập địa chỉ Email của minh để nhận tờ khai từ cơ quan bảo hiểm sau đó kích vào 

chữ gửi. 

 

 

 

Như vậy là đã hoàn thành các bước đăng ký VssID trên điện thoại, sinh viên đợi cơ 

quan bảo hiểm gửi tài khoản và mật khẩu về điện thoại lúc đó mới thực hiện vào đăng nhập. 
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Lưu ý: Sau khi hoàn thành các bước đăng ký cơ quan bảo hiểm sẽ gửi cho bạn 1 tin 

nhắn với nội dung sau: 

 

 

 

 

 

 

 

Các bạn không phải tới cơ quan bảo hiểm mà gửi tờ khai (Mẫu số 01) mà cơ quan 

bảo hiểm đã gửi về địa chỉ Email của sinh viên ngay sau khi sinh viên đăng ký thành công. 

Sinh viên gửi tờ khai (Mẫu số 01) này cho lớp trưởng để lớp trưởng tổng hợp danh sách 

(file danh sách gồm: MSSV, họ và tên, NTNS) và tạo 1 file nén tờ khai của các bạn ghi tên 

file là tên lớp mình rồi gửi cho cô Hường phụ trách Y tế Trường theo địa chỉ 

nguyenthihuonggts@gmail.com trước ngày 25/06/2021. 

 

BHXH Viet Nam da nhan to khai cua ma so 
7909161234 voi so ho so 
478789.GD/2021/079. Vui long den co quan 
BHXH gan nhat voi giay to tuy than 
(CCCD/CMND/Ho chieu) de hoan tat thu 
tuc. Lien he 19009068 de duoc ho tro. 
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