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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH AN GIANG

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

THỂ LỆ
Cuộc thi “Tìm hiểu ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số”
I. THỜI GIAN, ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
1. Thời gian:
- Thời gian chính thức mở cổng: Vào lúc 7h00’, ngày 01/10/2021.
- Thời gian chính thức đóng cổng: Vào lúc 23h00’, ngày 15/11/2021.
- Thời gian tổng kết, trao giải: Dự kiến trước ngày 30/11/2021.
2. Đối tượng:
Tất cả người dân đang tham gia BHXH, BHTN, BHYT trên địa bàn tỉnh
An Giang (trừ công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong Ngành Bảo hiểm
xã tỉnh An Giang).
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC DỰ THI
1. Nội dung:
Tuyên truyền việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID - Bảo hiểm xã hội số
giúp người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN),
bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách
tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất; Nắm bắt, theo dõi quá trình tham gia, thụ
hưởng các chính sách; Tự giám sát, bảo vệ quyền lợi an sinh của mình thông qua
cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID.
2. Hình thức dự thi
- Người dự thi phải thực hiện đủ 02 nội dung:
+ Một là: Trả lời 10 câu hỏi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu ứng dụng
VssID - Bảo hiểm xã hội số trên Fanpage “Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang”
(thông qua phần mềm trực tuyến MyAloha).
+ Hai là: Đăng ký tài khoản, cài đặt và đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID
cho bản thân đồng thời giới thiệu, hướng dẫn nhiều người khác đăng ký tài
khoản, cài đặt và đăng nhập sử dụng ứng dụng VssID.
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- Người dự thi thực hiện các bước sau đây:
Bước 1: Truy cập vào Banner Cuộc thi tại Fanpage của Bảo hiểm xã hội
tỉnh An Giang có địa chỉ: https://www.facebook.com/angiang.bhxh.gov.vn; chia
sẻ bài đăng trên Trang Facebook cá nhân kèm hashtag #ứngdụngVssID.
Bước 2: Người dự thi điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu (Họ tên,
số CMND/CCCD, số điện thoại, địa chỉ), chọn “Vào thi” và trả lời 10 câu hỏi
trong thời gian 30 phút. Sau 30 phút mà người dự thi chưa hoàn thành phần thi
của mình (chưa bấm chọn vào Menu “Nộp bài” để kết thúc phần thi) thì phần
mềm tự động cập nhật kết quả dự thi của người dự thi đó.
Bước 3: Đăng ký tài khoản, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID cho bản
thân mình và hướng dẫn, giới thiệu cho người khác đăng ký tài khoản, cài đặt và
sử dụng ứng dụng VssID, đồng thời truy cập vào Trang web “Nhập thông tin
giới thiệu cài đặt VssID” tại địa chỉ http://test.phongchuabimat.com/ để nhập
mã số BHXH của người dự thi và mã số BHXH, số điện thoại của người được
giới thiệu làm căn cứ để Ban Tổ chức cuộc thi kiểm tra thông tin và thống kê kết
quả xét trao giải.
Hàng tuần vào ngày thứ 2, Ban Tổ chức Cuộc thi tổng hợp công bố số
người đã được người dự thi giới thiệu cài đặt ứng dụng VssID thành công của
tuần trước trên Fanpage và trang Zalo của Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang. Sau
khi kết thúc thời gian thi, Ban Tổ chức công bố kết quả người thắng cuộc và tổ
chức trao giải.
3. Căn cứ tính kết quả dự thi:
Kết quả dự thi được tính theo thứ tự các tiêu chí sau:
- Đã cài đặt VssID thành công cho bản thân;
- Số lượng người đã giới thiệu, hướng dẫn cài đặt VssID thành công (tối
thiểu 45 người, bình quân giới thiệu thành công 01 người/01 ngày dự thi);
- Thời gian hoàn thành nhanh nhất.
- Trả lời đúng nhiều câu hỏi nhất của Ban Tổ chức cuộc thi.
III. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- 01 Giải Nhất trị giá 2.000.000 đồng.
- 01 Giải Nhì trị giá 1.500.000 đồng.
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- 01 giải Ba trị giá 1.000.000 đồng.
- 07 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 300.000 đồng.
IV. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN VSSID
Nội dung
Tờ rơi hướng dẫn đăng ký ký Tài khoản và
cài đặt VssID cho người đã có
CMND/HC/CCCD
Tờ rơi hướng dẫn đăng ký Tài khoản
VssID
cho
người
chưa
có
CMND/HC/CCCD
Video Hướng dẫn đăng ký Tài khoản và
cài đặt VssID cho người đã có
CMND/HC/CCCD
Video Hướng dẫn đăng ký Tài khoản
VssID
cho
người
chưa
có
CMND/HC/CCCD
Tờ gấp Hướng dẫn sử dụng ứng dụng
VssID

Đường link
https://bit.ly/3mFfknL

https://bit.ly/2WxpHza

https://bit.ly/3935sfy

https://youtu.be/T8BfqcEKR7s
https://angiang.baohiemxahoi.gov.vn/vanban/Pa
ges/default.aspx?ItemID=9489

IV. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý
- Mỗi người dự thi chỉ được đăng nhập và dự thi 01 lần cho phần trả lời câu
hỏi Tìm hiểu ứng dụng VssID.
- Người dự thi không tạo nhiều tài khoản cùng lúc để tham gia dự thi,
không thi giúp, thi hộ.
- Không tự ý thay đổi thông tin cá nhân tài khoản đã đăng ký tham gia
dự thi.
- Người dự thi phải cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân bắt buộc
theo yêu cầu. Trường hợp người dự thi cung cấp thiếu thông tin hoặc thông tin
không chính xác sẽ không được tính kết quả dự thi.
- Người được giới thiệu cài đặt và đăng nhập sử dụng VssID thành công chỉ
được tính trong thời gian tổ chức cuộc thi.
- Nếu phát hiện hành vi gian lận, vi phạm thể lệ cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ
không công nhận kết quả của người dự thi.
- Nếu có khó khăn, vướng mắc về Cuộc thi, người dự thi liên hệ với cơ
quan Bảo hiểm xã hội qua số điện thoại 02963 853850./.

