
Thủ tục đăng ký tài khoản giao dịch điện tử BHXH cho người trên 15 tuổi 

Ngày 27/8/2022 Bảo hiểm xã hội Việt Nam ra Công văn 4887/BHXH-CNTT 

về việc cập nhật bổ sung số CCCD/Mã định danh cá nhân của người tham gia trong 

CSDL BHXH Việt Nam quản lý và cài đặt, sử dụng ứng dụng VSSID do Bảo hiểm 

xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành 

1. Thủ tục đăng ký tài khoản GDĐT người trên 15 tuổi có chứng thư số 

với cơ quan BHXH TP.HCM 

Bước 1: Truy cập vào Cổng Dịch vụ công 

Truy cập vào Cổng Dịch vụ công (DVC) của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt 

Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Lựa chọn chức năng Đăng 

ký. 

Bước 2: Cập nhật thông tin 

Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng 

DVC BHXH Việt Nam (theo mẫu số 01 ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất 

5236/VBHN-BLĐTBXH ngày 13/12/2018: 

- Họ tên, Mã số BHXH, Số CCCD đối với công dân Việt Nam/số Hộ chiếu đối 

với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, Địa chỉ thư điện tử (email), Số điện thoại di 

động. 

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động 

(theo hướng dẫn tại mẫu số 01). 

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông 

tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư: 

+ Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực với CSDL quốc gia về dân 

cư không chính xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính 

kèm bản chụp thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3. 

+ Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực với CSDL quốc gia về dân 

cư chính xác, cá nhân thực hiện tiếp Bước 3. 

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính 

kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3. 

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký 

Cá nhân thực hiện ký số và gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện 

tử theo mẫu số 01) đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử. 

Bước 4: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ 

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân xác thực chính xác với CSDL quốc 

gia về dân cư, Hệ thống sẽ tự động phê duyệt hồ sơ và gửi thông tin tài khoản GDĐT 
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đến phương tiện xác thực đã đăng ký của người giám hộ chậm nhất 15 phút sau khi 

nhận được hồ sơ. 

- Trường hợp thông tin định danh cá nhân không xác thực được với CSDL 

quốc gia về dân cư, hoặc cá nhân kê khai số Hộ chiếu, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ 

quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin kê khai với giấy tờ kèm theo 

(CCCD/Hộ chiếu) của cá nhân và thông tin có trong dữ liệu quản lý của Ngành 

BHXH Việt Nam: 

+ Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: 

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương 

tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi đối chiếu, xác minh thông tin. 

Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với 

cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một 

lần để đảm bảo an toàn, bảo mật. 

+ Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận: 

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ 

sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký 

chậm nhất 15 phút sau khi nhận đối chiếu, xác minh thông tin; 

Cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức giao 

dịch điện tử của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ 

quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

2. Thủ tục đăng ký tài khoản GDĐT người trên 15 tuổi chưa có chứng thư 

số với cơ quan BHXH TP.HCM 

Cách 1: Đăng ký trên Cổng DVC của BHXH Việt Nam 

Bước 1: Truy cập vào Cổng DVC 

Truy cập vào Cổng DVC của BHXH Việt Nam tại địa chỉ 

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn. Lựa chọn chức năng Đăng ký. 

Bước 2: Cập nhật đầy đủ các thông tin 

Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên Cổng 

DVC BHXH Việt Nam: Họ tên, Mã số BHXH, số CCCD đối với công dân Việt 

Nam/Số Hộ chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, email, Số điện thoại di 

động. 

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động. 

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông 

tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư: 



+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính 

xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp 

thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3. 

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá 

nhân thực hiện tiếp Bước 3. 

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính 

kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3. 

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký 

Cá nhân gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) 

đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới 

phương tiện xác thực đã lựa chọn ở bước trên để xác nhận gửi hồ sơ. 

Tờ khai của cá nhân theo mẫu số 01 sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện 

xác thực đã đăng ký để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký 

với cơ quan BHXH. 

Bước 4: Xác minh thông tin đăng ký 

Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH (có thể đến bất kỳ 

cơ quan BHXH nào gần nhất) để xác minh thông tin:  

Nộp tờ khai theo mẫu số 01 đã ký; ghi rõ họ tên (cá nhân có thể tự in hoặc đề 

nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in tờ khai), xuất trình CCCD/Hộ chiếu để xác minh 

thông tin. 

Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ đăng ký được gửi đến cơ quan 

BHXH, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để xác minh thông tin thì hồ sơ đăng 

ký sẽ tự động hủy trên Hệ thống giao dịch BHXH điện tử. 

Bước 5: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin 

kê khai so với thông tin trong CCCD/Hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý 

của Ngành BHXH Việt Nam: 

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận: 

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương 

tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, 

xác thực. 

Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với 

cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một 

lần để đảm bảo an toàn, bảo mật. 

- Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận: 



Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ 

sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký 

chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; 

Cá nhân căn cứ thông báo không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức 

GDĐT của cơ quan BHXH để hoàn chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan 

BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Cách 2: Đăng ký trên ứng dụng VsslD - Bảo hiểm xã hội số 

Bước 1: Cài đặt ứng dụng VssID 

Sử dụng điện thoại thông minh, truy cập kho ứng dụng Google Play/CH-Play 

(đối với điện thoại sử dụng hệ điều hành Android) hoặc AppStore (đối với điện thoại 

sử dụng hệ điều hành IOS) để tải và cài đặt ứng dụng VssID.  

Trên ứng dụng VssID, lựa chọn chức năng Đăng ký. 

Bước 2: Cập nhật các thông tin 

Cập nhật đầy đủ các thông tin theo yêu cầu tại biểu mẫu đăng ký trên ứng 

dụng VssID: Họ tên, Mã số BHXH, số CCCD đối với công dân Việt Nam/Số Hộ 

chiếu đối với người nước ngoài, Địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại di động. 

Cá nhân lựa chọn phương tiện xác thực là email hoặc số điện thoại di động. 

- Trường hợp cá nhân kê khai số CCCD, Hệ thống sẽ tự động xác thực thông 

tin định danh cá nhân với CSDL quốc gia về dân cư: 

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư không chính 

xác, Cổng DVC BHXH Việt Nam hiển thị thông báo để cá nhân đính kèm bản chụp 

thẻ CCCD và thực hiện tiếp Bước 3. 

+ Trường hợp thông tin xác thực với CSDL quốc gia về dân cư chính xác, cá 

nhân thực hiện tiếp Bước 3. 

- Trường hợp cá nhân kê khai số Hộ chiếu, Hệ thống yêu cầu cá nhân đính 

kèm bản chụp Hộ chiếu và thực hiện tiếp Bước 3. 

Bước 3: Gửi hồ sơ đăng ký 

Cá nhân gửi hồ sơ đăng ký giao dịch điện tử (Tờ khai điện tử theo mẫu số 01) 

đến Hệ thống Giao dịch BHXH điện tử, nhập mã xác thực (OTP) được gửi tới 

phương tiện xác thực đã lựa chọn ở bước trên để xác nhận gửi hồ sơ. 

Tờ khai của cá nhân theo mẫu số 01 sẽ được gửi đồng thời đến phương tiện 

xác thực đã đăng ký để phục vụ cho việc theo dõi, in và xác nhận thông tin đăng ký 

với cơ quan BHXH. 

Bước 4: Xác minh thông tin đăng ký 



Cá nhân đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH (có thể đến bất kỳ 

cơ quan BHXH nào gần nhất) để xác minh thông tin: Nộp tờ khai theo mẫu số 01 đã 

ký, ghi rõ họ tên (cá nhân có thể tự in hoặc đề nghị cán bộ tiếp nhận hồ sơ in tờ 

khai), xuất trình CCCD/Hộ chiếu để xác minh thông tin. 

Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày hồ sơ đăng ký được gửi đến cơ quan 

BHXH, nếu cá nhân không đến Cơ quan BHXH để xác minh thông tin thì hồ sơ đăng 

ký sẽ tự động hủy trên Hệ thống giao dịch BHXH điện tử. 

Bước 5: Tiếp nhận, phê duyệt hồ sơ 

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH kiểm tra, đối chiếu các thông tin 

kê khai so với thông tin trong CCCD/Hộ chiếu và thông tin có trong dữ liệu quản lý 

của Ngành BHXH Việt Nam: 

- Trường hợp hồ sơ được chấp nhận:  

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông tin tài khoản GDĐT đến phương 

tiện xác thực đã đăng ký chậm nhất 15 phút sau khi thông tin kê khai được đối chiếu, 

xác thực.  

Cá nhân có trách nhiệm đổi mật khẩu tài khoản giao dịch BHXH điện tử với 

cơ quan BHXH đã được cấp lần đầu và thay đổi mật khẩu ít nhất 06 (sáu) tháng một 

lần để đảm bảo an toàn, bảo mật. 

- Trường hợp hồ sơ không được chấp nhận:  

Hệ thống giao dịch BHXH điện tử gửi thông báo về việc không chấp nhận hồ 

sơ đăng ký sử dụng phương thức GDĐT vào phương tiện xác thực đã được đăng ký 

chậm nhất 15 phút sau khi hồ sơ được đối chiếu, xác thực; cá nhân căn cứ thông báo 

không chấp nhận đăng ký sử dụng phương thức GDĐT của cơ quan BHXH để hoàn 

chỉnh thông tin đăng ký hoặc liên hệ với cơ quan BHXH nơi gần nhất hoặc Tổng đài 

19009068 để được hướng dẫn, hỗ trợ. 

Cách 3: Đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Cơ quan BHXH 

TP.HCM 

Trường hợp cá nhân đến trực tiếp Bộ phận tiếp nhận hồ sơ của cơ quan 

BHXH, cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân đăng ký tài khoản GDĐT theo: 

- Quy trình tại Mục 1 (nếu cá nhân có chữ ký số) 

- Quy trình tại Mục 2 (nếu cá nhân chưa có chứng thư số). 

Xem chi tiết tại Công văn 4887/BHXH-CNTT ngày 27/8/2022. 
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