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UBND TỈNH AN GIANG
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1822 /SGDĐT-CTTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––––
An Giang, ngày 23 tháng 6 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện đăng ký, cài đặt
và sử dụng VssID trong ngành giáo dục

Kính gửi:
- Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố;
- Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 546/UBND-KGVX ngày 11/6/2021 của UBND tỉnh An Giang về
việc sử dụng hình ảnh thẻ bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID để khám chữa bệnh bảo hiểm y tế;
căn cứ Kế hoạch phối hợp số 573/KHPH-BHXH-SYT-SGDVĐT ngày 26/4/2021 giữa Bảo hiểm
Xã hội tỉnh với Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ
trưởng các đơn vị thực hiện tốt các nội dung như sau:
1. Tiếp tục phối hợp với ngành Bảo hiểm xã hội tăng cường công tác tuyên truyền, các chính
sách về Bảo hiểm Y tế, BHXH bắt buộc trong các cơ sở giáo dục.
2. Chủ động phối hợp với ngành BHXH thực hiện việc đăng ký, cài đặt và sử dụng VssID
nhằm đảm bảo quyền lợi cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, học viên được sử dụng thẻ
BHYT trên ứng dụng VssID khi khám chữa bệnh BHYT. Rà soát, hỗ trợ, khẩn trương hoàn thành
việc đăng ký, cài đặt và sử dụng VssID của đơn vị; phấn đấu đến cuối năm 2021 đạt tỷ lệ 100% số
cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh (cấp THPT) đăng ký, cài đặt và sử dụng VssID.
Trong quá trình triển khai thực hiện mọi thông tin liên lạc về Sở Giáo dục và Đào tạo, (vui
lòng liên hệ phòng Chính trị, tư tưởng; ĐT: 02963.958.979 - di động: 0919.333.018 đ/c Trần
Công Danh) để được hướng dẫn thêm.
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị thực hiện tốt nội dung công văn này./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- VP. UBND tỉnh AG;
- Sở Y tế AG;
- Bảo hiểm xã hội tỉnh AG;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Giám đốc, các PGĐ Sở GDĐT AG;
- Các phòng, T Tra Sở;
- Website Sở GDĐT;
- Lưu: VT, CTTT.
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ĐƠN VỊ:……………………………………
DANH SÁCH
Cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên đăng ký, cài đặt và
sử dụng VssID năm 2021
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Đơn vị

Cán bộ, GV, NV
Đã cài đặt
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và sử dụng
Tỉ lệ
số
VssID

Học sinh, học viên
Đã cài đặt
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THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

