
CÁC LỖI THƯỜNG GẶP KHI ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG ỨNG 

DỤNG VSSID-BHXH SỐ VÀ CÁCH XỬ LÝ 

 

1. Sai số điện thoại, CMND, CCCD khi đăng ký 

Sau khi gửi tờ khai điện tử phát hiện số điện thoại hoặc CMND/CCCD bị sai thì 

phải làm thế nào khi tờ khai chưa được phê duyệt ? 

>> Khắc phục: Liên hệ với cơ quan BHXH nơi đăng ký tờ khai “Từ chối” hồ sơ đã 

đăng ký, sau đó tiến hành nhập lại tờ khai đăng ký mới. 

2. Sửa số điện thoại khi đăng ký sai hoặc thay đổi số điện thoại: 

Trường hợp đăng ký lần 1 đã được phê duyệt nhưng do nhập sai số điện thoại nên 

không nhận được tin nhắn thông báo tài khoản và mật khẩu. Thực hiện đăng ký lại thì 

nhận được thông báo mã số đã được đăng ký. Để thay đổi thông tin số điện thoại hoặc 

đăng ký lại thì phải làm thế nào? 

>> Khắc phục: Liên hệ với cơ quan BHXH nơi đăng ký tờ khai “Hủy tài khoản” đã 

đăng ký, sau đó tiến hành nhập lại tờ khai đăng ký mới. 

3. Thay đổi số CMND, CCCD: 

Khi đăng ký sử dụng CMND/CCCD cũ, tài khoản đã được phê duyệt (đã đăng 

nhập sử dụng VssID). Nay có CCCD mới, muốn cập nhật thì phải làm thế nào? 

Để thay đổi, cập nhật CMND/CCCD cũ sang CCCD mới trong hồ sơ cá nhân trên 

Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam, thực hiện như sau: 

– Đăng nhập Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt 

Nam https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn bằng tài khoản đã được cấp: 

 

https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/


– Lựa chọn “Thông tin tài khoản” 

 

– Tại trang “Thông tin tài khoản”, chọn tải lên hình ảnh (mặt trước và mặt sau) 

CCCD mới, nhập số CCCD mới, rồi bấm “Ghi nhận” 

 

Cơ quan BHXH sẽ kiểm tra, xác nhận (phê duyệt) việc cập nhật, điều chỉnh thông 

tin về CCCD cho bạn. 

Ngoài việc điều chỉnh, cập nhật thông tin về CCCD, tại trang “Thông tin tài khoản”, cá 

nhân còn có thể thực hiện việc điều chỉnh các thông tin khác như: Số điện thoại, email, 

địa chỉ liên hệ… 
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