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THÔNG TIN BÁO CHÍ 

BHXH Việt Nam kiến nghị sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng 

VssID trong KCB BHYT trên phạm vi toàn quốc 

        

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2021 

 

Sau gần 06 tháng triển khai thực hiện thí điểm hình ảnh thẻ BHYT trên ứng 

dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số (sau đây gọi tắt là thẻ BHYT trên ứng dụng 

VssID) trong khám chữa bệnh (KCB) BHYT tại 10 tỉnh miền Trung - Tây 

Nguyên, đã có gần 10.000 lượt người sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để 

KCB. Việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong KCB BHYT đã được 

các cơ sở KCB BHYT, người tham gia BHYT đánh giá cao và đồng tình ủng hộ 

vì những lợi ích rất thiết thực mà ứng dụng mang lại. 

Trong bối cảnh Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt việc tăng cường 

ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số, phát 

triển nền kinh tế số, xã hội số và trên cơ sở những lợi ích thiết thực của việc thí 

điểm sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID tại 10 tỉnh miền Trung - Tây 

Nguyên, BHXH Viêt Nam vừa có Công văn số 1115/BHXH-TST đề xuất Bộ Y 

tế cho ý kiến thống nhất về việc sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID 

- Bảo hiểm xã hội số trong KCB BHYT trên phạm vi toàn quốc, kể từ ngày 

01/6/2021. 

Trước đó, căn cứ trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Y tế tại Công văn số 

6279/BYT-CNTT ngày 16/11/2020 về việc thí điểm sử dụng hình ảnh thẻ BHYT 

trên điện thoại thông minh để hỗ trợ công tác KCB BHYT, BHXH Việt Nam đã 

chỉ đạo BHXH 10 tỉnh, thành phố vùng bị lũ lụt (gồm: Hà Tĩnh, Quảng Bình, 

Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Quảng Ngãi, Kon 

Tum, Bình Định) phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở KCB triển khai sử dụng hình 

ảnh thẻ BHYT trên nền tảng thiết bị di động trong KCB BHYT tới người tham 

gia BHYT trên địa bàn các tỉnh nêu trên.  

Việc sử dụng hình thức thẻ BHYT trên ứng dụng VssID này đã thực sự phù 

hợp với yêu cầu cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin (CCHC, 

ƯDCNTT) trong quản lý BHYT theo quy định tại Khoản 25, Điều 1 Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật BHYT (sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Khoản 10, Điều 

41 Luật BHYT). Người sử dụng thẻ không lo mất, quên thẻ BHYT như đã xảy ra 

đối với thẻ BHYT giấy; đồng thời giúp giảm thời gian làm thủ tục KCB của cả 

người tham gia và cơ sở KCB, do thẻ có mã QR code được tự động tăng độ phân 

giải, tăng độ sáng hiển thị làm rõ các thông tin trên thẻ BHYT. 

Mặt khác, ngoài việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID để đi KCB, 

người dân cài đặt ứng dụng VssID còn được sử dụng thêm nhiều tiện ích như: 

nhận thông tin về quá trình tham gia - thụ hưởng các chính sách BHXH, BHYT, 
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BH thất nghiệp (BHTN); nhận thông tin thông báo khi thẻ BHYT sắp hết hạn; 

thông báo sắp đến kỳ đóng tiền tham gia BHXH tự nguyện; thông báo phát sinh 

chi phí KCB BHYT; thông báo thông tin về các chính sách BHXH, BHYT, BHTN 

mới,… 

Trong những năm qua, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 28-NQ/TW 

của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách BHXH, hướng 

tới sự hài lòng của người tham gia, thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, BHTN, 

BHXH Việt Nam luôn quyết tâm thực hiện nhiều giải pháp CCHC, ƯDCNTT để 

mang tới các dịch vụ tiện ích phục vụ người tham gia, thụ hưởng chính sách. 

Trong đó, việc BHXH Việt Nam cho ra mắt ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội 

số trên nền tảng di động là một trong những thành quả minh chứng rõ nét cho 

những nỗ lực của Ngành trong công tác CCHC, ƯDCNTT. Đồng thời cũng là một 

bước đi quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của ngành BHXH 

Việt Nam.  

Đặc biệt, với việc sử dụng ứng dụng VssID, người dùng còn có thể thực 

hiện vai trò giám sát nghĩa vụ đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động 

của người sử dụng lao động; góp phần công khai, minh bạch thông tin và hạn chế 

tình trạng nợ đóng, trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của các 

đơn vị, doanh nghiệp.  

Kể từ khi chính thức công bố đưa vào sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm 

xã hội số đến ngày 03/5/2021, toàn quốc đã có gần 5,1 triệu lượt tải, cài đặt, đăng 

ký sử dụng ứng dụng, với trên 4,3 triệu hồ sơ hợp lệ được duyệt, đạt 16,99% so 

với tổng chỉ tiêu được giao tại Kế hoạch số 818/KH-BHXH của BHXH Việt Nam 

(đến 31/12/2021 toàn Ngành phấn đấu có 25.358.667 người cài đặt và sử dụng 

ứng dụng VssID). 

 

Lợi ích của việc sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID 

Đề xuất đưa vào sử dụng thẻ BHYT trên ứng dụng VssID trong phạm vi 

toàn quốc của BHXH Việt Nam sẽ giúp: 

a) Người tham gia BHYT: tiết kiệm được thời gian (không phải làm thủ tục 

cấp lại thẻ do hỏng/mất; không phải xuất trình thẻ BHYT giấy khi làm thủ tục 

KCB); không lo lắng khi chẳng may quên thẻ BHYT giấy khi làm thủ tục KCB;… 

b) Cơ sở KCB BHYT: thực hiện các thủ tục KCB BHYT cho người bệnh 

nhanh chóng, thuận lợi; thuận tiện trong việc đọc, ghi thông tin của người tham 

gia (không như trường hợp thẻ BHYT giấy bị mờ); không phải lo bảo quản thẻ 

BHYT giấy của người tham gia trong quá trình KCB tại bệnh viện;… 

c) Cơ quan BHXH: tiết kiệm được thời gian, chi phí trong quản lý và in thẻ 

BHYT; tạo thuận lợi trong công tác quản lý thẻ BHYT;… 

 

 

 


