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Bước 1: Chuẩn bị thông tin
- Sinh viên chuẩn bị sẵn ảnh chân dung, ảnh mặt trước và ảnh mặt sau của CMND/CCCD lưu trong điện

thoại/máy tính bản chuẩn bị cài ứng dụng VssID.

- Mã BHXH (xem trong File danh sách Nhà trường gửi) hoặc là 10 số cuối trên thẻ BHYT.

Mã số BHXH



Bước 2: Tải ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh

 Đối với điện thoại Hệ điều hành Android từ Android 4.1 trở lên (các máy như Samsung,

OPPO, SONY, ...): Truy cập ứng dụng CHPLAY hoặc PLAY STORE như hình  Tìm

ứng dụng theo ký tự “VssID”  Ấn vào nút “Cài đặt”.

 Đối với các máy Hệ điều hành IOS từ 9.0 trở lên (các máy iPhone): Truy cập ứng dụng

App Store như hình Tìm ứng dụng theo ký tự “VssID”  Ấn vào nút “Cài đặt”

CH PLAY/GOOGLE PLAY

APP STORE

Sau khi cài đặt xong, 

trên màn hình điện

thoại sẽ có ứng dụng

VssID



Bước 3: Sinh viên mở ứng dụng 

VssID lên và kích vào chữ “đăng ký 

tài khoản”.

Bước 4: Sinh viên điền đầy đủ các thông tin sau:

Mã BHXH, họ và tên, số CMND/CCCD, địa chỉ liên

hệ, số điện thoại.

Điền địa chỉ theo
CMND/CCCD

Điền số điện thoại
đang dùng để cài
ứng dụng VssID

Sau khi nhập đầy
đủ thông tin ở 

trên bấm tiếp tục



Bước 5: Đính kèm ảnh chân dung, ảnh chụp mặt trước, ảnh chụp mặt sau CMND/CCCD

Ảnh chân dung

Mặt trước

CMND/CCCD

Mặt sau

CMND/CCCD

Lưu ý: Khi sử dụng CCCD để đăng ký tài khoản giao dịch điện tử, nếu thông

tin đối chiếu trùng khớp CSDL Quốc gia về dân cư, hệ thống không yêu cầu

đính kèm hình ảnh chụp CCCD.



Bước 6: Sinh viên chọn cơ quan bảo hiểm tiếp nhận là BHXH TP. Hồ Chí Minh và nhập địa chỉ Email của

mình để nhận tờ khai từ cơ quan bảo hiểm.

 Sau khi cập nhật đầy đủ, chính xác các thông tin, bấm "Gửi" để gửi tờ khai đến hệ thống tiếp nhận hồ

sơ của cơ quan BHXH.



Bước 7: Hệ thống gửi mã xác thực (mã OTP) tới số điện thoại đã đăng ký, sinh viên nhập mã xác thực xong

nhấn vào chữ “xác nhận” vậy là bạn đã hoàn thành đăng ký tài khoản giao dịch điện tử cá nhân.

Nhập mã xác thực

 Sau khi gửi tờ khai thành công hệ thống gửi tới số điện thoại bạn đăng ký thông báo cùng với số hồ sơ,

đồng thời gửi tờ khai qua Email

 Lưu ý: Sinh viên không phải tới cơ quan BHXH, trong thời gian khoảng 10 ngày cơ quan BHXH sẽ gửi

mật khẩu tới số điện thoại cho bạn đã đăng ký để vào đăng nhập ứng dụng VssID.



BƯỚC 8: Đăng nhập và đổi mật khẩu

- SV nhập mã số BHXH của mình
- Nhập mật khẩu cơ quan BH gửi cho
 sau đó nhấn vào chữ đăng nhập


