UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số: 715 /SGD&ĐT-KHTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bến Tre, ngày 06 tháng 4 năm 2021

V/v hướng dẫn cài đặt và sử dụng
ứng dụng VssID trên thiết bị di
động của công chức, viên chức,
người lao động ngành giáo dục

Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố;
- Các đơn vị trực thuộc Sở.
Căn cứ Công văn số 1751/UBND-KGVX ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc triển khai ứng dụng VssID- Bảo hiểm xã hội số;
Để đẩy mạnh việc đưa ứng dụng VssID - BHXH số đến với công chức, viên
chức người lao động trong ngành giáo dục, góp phần thúc đẩy nhanh quá trình thực
hiện chiến lược số theo Đề án chuyển đổi số của Tỉnh ủy Bến Tre, Sở Giáo dục và
Đào tạo đề nghị Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố vá các đơn vị trực
thuộc Sở thực hiện một số nội dung như sau:
1. Phổ biến, quán triệt cho 100% công chức, viên chức, người lao động của
đơn vị đăng ký tài khoản giao dịch hồ sơ điện tử với cơ quan BHXH, cài đặt và sử
dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân, hoàn thành trước ngày
30/4/2021.
2. Đơn vị báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị về Sở Giáo dục và Đào tạo chậm
nhất ngày 05 tháng 5 năm 2021 qua địa chỉ mail: vothikimloan@bentre.edu.vn (văn bản
giấy gửi qua Ioffice).
Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc các
đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để được tư vấn hướng dẫn thêm./.
Nơi nhận:
- Như trên (để thực hiện);
- Ban Giám Đốc (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.
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