Tính đến ngày 19/3, Bảo hiểm xã hội (BHXH) quận Sơn Trà đã có 16.401 người đăng ký sử dụng Ứng dụng
VssID - BHXH số; thực hiện phê duyệt 13.985 hồ sơ của 13.697 người, đạt 105,43% kế hoạch Quý I và
20,40% kế hoạch năm 2021 của BHXH Thành phố giao.

Theo đó, sau khi có văn bản chỉ đạo triển khai Ứng dụng VssID của BHXH thành phố Đà Nẵng, BHXH
quận Sơn Trà đã tham mưu UBND quận ban hành Công văn số 58/UBND-BHXH ngày 11/01/2021 về việc
phối hợp triển khai Ứng dụng VssID đến các phòng, ban, ngành, Hội, Đoàn thể và doanh nghiệp trên địa
bàn; đồng thời, ban hành Quyết định số 23/QĐ-BHXH về việc thành lập Tổ triển khai Ứng dụng, gồm 03
nhóm do lãnh đạo phụ trách từng nhóm, phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong nhóm; ban
hành Kế hoạch số 27/KH-BHXH ngày 19/01/2021 triển khai Ứng dụng, đưa ra chỉ tiêu hoàn thành của từng
quý.

Hỗ trợ, hướng dẫn cài đặt Ứng dụng VssID tại Bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả TTHC

Trong quý, đã tổ chức tập huấn triển khai Ứng dụng VssID đến 160 đơn vị sử dụng lao động; phối hợp với
Liên đoàn Lao động quận tổ chức tập huấn, cài đặt Ứng dụng cho hơn 200 đoàn viên; phối hợp với Hội Cựu
chiến binh quận triển khai đến 1.400 hội viên, trong đó 58% là đối tượng hưu trí đã được hỗ trợ hướng dẫn
kê khai, cài đặt Ứng dụng… Tại bộ phận Tiếp nhận-Trả kết quả thủ tục hành chính, 100% đối tượng nộp hồ
sơ hưởng BHXH một lần thực hiện kê khai và tải Ứng dụng; các hồ sơ cấp, đổi thẻ BHYT do hỏng, mất đều
được hướng dẫn kê khai, tải Ứng dụng để thay thế thẻ BHYT giấy…

Triển khai VssID tại Hội Cựu chiến binh quận Sơn Trà

Thời gian tới, BHXH quận Sơn Trà quyết tâm hoàn chỉ tiêu bao phủ Ứng dụng VssID đối với toàn bộ người
lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc và tiếp tục duy trì 100% đối tượng phát sinh phát sinh tham gia;
đồng thời tập trung vào nhóm đối tượng chỉ tham gia BHYT, nhóm đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ
cấp BHXH hằng tháng trên địa bàn quận.
Nguyễn Thị Thu Thủy

