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                Số:          
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Chiêm Hóa, ngày           tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO
Về việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan Bảo hiểm xã 

hội huyện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chiêm Hóa

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc 
Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và 
cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền 
giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại 
địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp 
tỉnh, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp 
huyện, cấp xã; 

Căn cứ Quyết định số 575/QĐ-UBND, ngày 13/10/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Chiêm Hóa về việc kiện toàn Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện 
Chiêm Hóa thuộc Văn phòng HĐND&UBND huyện.

Căn cứ Thông báo số 238/TB-UBND, ngày 14/10/2022 của Ủy ban nhân 
dân huyện Chiêm Hóa Thông báo về việc giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 
phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chiêm Hóa.

Để đảm bảo thuận lợi cho các tổ chức, công dân đến giải quyết thủ tục 
hành chính (TTHC) lĩnh vực bảo hiểm xã hội.

Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Chiêm Hoá thông báo tới toàn thể các cơ 
quan, đơn vị sử dụng lao động, UBND các xã, thị trấn và nhân dân trong huyện 
về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của BHXH 
huyện Chiêm Hóa như sau:

1.Thời gian: 
- Từ ngày 17/10/2022, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của cơ quan 

Bảo hiểm xã hội huyện Chiêm Hóa chuyển đến thường trực tại Bộ phận tiếp 
nhận và trả kết quả huyện Chiêm Hóa thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân và 
Ủy ban nhân dân huyện.

- Thời gian thường trực: Từ thứ hai đến sáng thứ bảy hằng tuần.
2. Địa điểm: 
- Tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huyện Chiêm Hóa thuộc Văn phòng 

Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện,
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- Địa chỉ: Số 32, tổ Vĩnh Quý, thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa, Tuyên 
Quang. (Trụ sở Văn phòng HĐND&UBND huyện Chiêm Hóa)

Bảo hiểm xã hội trân trọng thông báo đến các cơ quan, đơn vị sử dụng lao 
động, UBND các xã, thị trấn và toàn thể nhân dân trong toàn huyện biết để thực 
hiện theo quy định./.

 Nơi nhận:
- BHXH tỉnh;
- TT Huyện ủy;                                      (Báo cáo)
- TT HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị SDLĐ; (biết)
- UBND các xã, thị trấn; (thông báo cho Nhân dân biết);
- Lưu: VT.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Hiền
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