
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2028/SNN-TCCB 

V/v cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD của 

người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH 

Việt Nam quản lý và tiếp tục cài đặt, 

sử dụng ứng dụng VssID 
  

  

 
 

 

Tuyên Quang, ngày 17 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: Các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang tại Văn bản số 

4235/UBND-THVX ngày 14/10/2022 về việc cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD 

của người tham gia trong cơ sở dữ liệu BHXH Việt Nam quản lý và tiếp tục cài 

đặt, sử dụng ứng dụng VssID. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng chuyên môn, 

các đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tổ chức cho công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị 

đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan bảo hiểm xã hội, cài đặt 

và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động để hướng tới số hóa hoàn toàn, 

không sử dụng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) bằng giấy và sổ bảo hiểm xã hội (BHXH) 

theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh (hoàn thành xong trước ngày 15/12/2022). 

2. Phổ biến, quán triệt, hướng dẫn công chức, viên chức, người lao động 

thuộc đơn vị thực hiện cập nhật bổ sung số ĐDCN/CCCD ngay sau khi có hướng 

dẫn của Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan có liên quan./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, TCCB.  

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
Nguyễn Văn Việt 
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