
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CÔNG NGHỆ NHA TRANG 

Số: 1445/TB-CĐKTCN 

 

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2021 

 

THÔNG BÁO  
Về việc tuyên truyền, hướng dẫn, đăng ký, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID và tham 

gia bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022 

 
 

Thực hiện công văn số 8827/UBND-KGVX của Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa về 

việc thực hiện bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2021-2022. Nay Hiệu trưởng triển 

khai một số công việc cụ thể như sau:     

1. Gia hạn, mua bảo hiểm y tế (BHYT) 

Đề nghị các Khoa, nhà giáo chủ nhiệm tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 

học sinh, sinh viên tham gia BHYT nhằm đảm bảo quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của 

HSSV nhất là trong tình hình dịch bệnh hiện nay. Phấn đấu 100% HSSV tham gia BHYT. 

- Đối với những HSSV đã tham gia mua BHYT năm 2021 tiếp tục đăng ký gia hạn 

sử dụng thẻ bảo hiểm y tế năm 2022 (từ 01/01/2022 đến 31/12/2022). 

- Đối với những HSSV chưa tham gia mua bảo hiểm y tế năm 2021 thì tuyên truyền, 

vận động các em tham gia mua BHYT. 

- Thời gian đóng tiền gia hạn, mua BHYT: từ 25/10/2021 đến 30/11/2021 

- Số tiền BHYT (12 tháng từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) : 442.530 đ 

- Địa điểm: đóng tiền tại phòng KH-TC. 

2. Hướng dẫn, đăng ký, cài đặt và sử dụng VssID 

Hiện nay, ứng dụng Vss-ID của BHXH Việt Nam trên nền tảng thiết bị di động đã 

chính thức công bố đi vào hoạt động. Sau khi được cài đặt, sử dụng, Vss-ID thuộc quyền sở 

hữu của từng cá nhân; được bảo mật, đảm bảo an toàn thông tin và quyền hưởng thụ các chế 

độ BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN), Bảo hiểm y tế (BHYT) cho từng cá nhân. Vss-ID 

thay thế thẻ BHYT, sổ BHXH; cập nhật đầy đủ, chi tiết mọi dữ liệu của cá nhân về tham gia, 

thụ hưởng BHXH – BHYT – BHTN; cá nhân thực hiện các giao dịch điện tử, thanh toán với 

cơ quan BHXH qua Cổng dịch vụ Công quốc gia, Cổng dịch vụ công BHXH Việt Nam trên 

nền ứng dụng Vss-ID. 

          Từ ngày 01/6/2021, người tham gia BHYT khi khám, chữa bệnh được sử dụng hình 

ảnh thẻ BHYT trên ứng dụng VssID thay thế cho việc sử dụng thẻ BHYT giấy như trước 

đây.  

 Nhà giáo chủ nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID cho 

HSSV:  

- Đối với những HSSV đã tham gia mua BHYT năm 2021, hoặc những HSSV không 

mua BHYT năm 2021 mà có mua BHYT năm 2020 nhà giáo chủ nhiệm hướng dẫn, kiểm 

tra HSSV lớp mình cài đặt VssID và tổng hợp báo cáo về phòng CTHSSV số lượng đã tham 

gia cài đặt VssID trước ngày 30/10/2021. Phòng CTHSSV tổng hợp số liệu toàn trường để 

đối chiếu với cơ quan BHXH tỉnh Khánh Hòa. 
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- Đối với những HSSV không tham gia mua BHYT năm 2020, năm 2021 mà đăng ký 

tham gia mua BHYT năm 2022, khi được cấp mã số BHYT phải tham gia cài đặt VssID 

trước ngày 20/12/2021.  

* Tài liệu hướng dẫn cài đặt VssID (có file kèm theo) 

* Video hướng dẫn cài đặt: 

+ Cho HSSV có CMND/CCCD:  

                  https://www.youtube.com/watch?v=HmdzZedzejw  

 

+ Cho HSSV dưới 18 tuổi chưa có CMND/CCCD (cha/mẹ đăng ký hộ):  

                  https://www.youtube.com/watch?v=TBlCSqDROCo 

- Nhà giáo chủ nhiệm báo cáo số liệu HSSV hoàn tất cài đặt VssID về phòng CTHSSV 

trước ngày 26/12/2021 để phòng CTHSSV tổng hợp, báo cáo Hiệu trưởng. 
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 Đây là một trong các tiêu chí xét thi đua khen thưởng, chấm cải cách hành chính của 

các trường. Vì vậy đề nghị Khoa, nhà giáo chủ nhiệm tuyên truyền, vận động, phấn đấu 

100% HSSV tham gia mua BHYT và bắt buộc 100% HSSV có tham gia BHYT phải cài đặt 

VssID. Phòng CTHSSV có trách nhiệm tổng hợp số liệu để có căn cứ đưa vào xét thi đua, 

khen thưởng giữa các Khoa, cũng như công tác khen thưởng nhà giáo chủ nhiệm trong công 

tác tuyên truyền, vận động HSSV tham gia BHYT. Mọi thắc mắc, hỗ trợ cài đặt VssID cho 

HSSV, nhà giáo chủ nhiệm liên hệ với cô Hà phòng CTHSSV để cùng nhau giải quyết. 

           Hiệu trưởng đề nghị tất cả các Khoa, nhà giáo chủ nhiệm nghiêm túc triển khai, thực 

hiện./. 

KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

  

  

 ThS. Văn Đình Thanh 

 

Nơi nhận: 
-  Hiệu trưởng (báo cáo); 

-  Các khoa (VBĐT); 

-  Cổng thông tin điện tử; 

-  Lưu: VT, CTHSSV. 

https://www.youtube.com/watch?v=HmdzZedzejw
https://www.youtube.com/watch?v=TBlCSqDROCo
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