
 BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH NGHỆ AN
BẢO HIỂM XÃ HỘI THANH CHƯƠNG

Số:        /CV-BHXH
V/v chấm dứt Hợp đồng đại lý thu BHXH, 

BHYT năm 2022.

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

           
      Thanh Chương, ngày 31 tháng 05 năm 2022

        Kính gửi: 
           - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;

 - Đại lý thu Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện.

 Căn cứ khoản 1, Điều 18, Quyết định 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của 
Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam, về việc ban hành Quy chế quản 
lý hoạt động của tổ chức dịch vụ thu BHXH, Bảo hiểm y tế (BHYT).

Theo đó, Hợp đồng Đại lý thu BHXH, BHYT đã ký giữa BHXH  huyện Thanh 
Chương và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; các Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa 
bàn huyện theo quy định tại Quyết định số 1599/QĐ-BHXH ngày 28/10/2016 của 
Tổng giám đốc BHXH Việt Nam, về việc ban hành quy định hoạt động đại lý thu 
BHXH, BHYT có giá trị thực hiện đến hết ngày 30/6/2022.

BHXH huyện Thanh Chương thông báo và kính đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các xã, thị trấn; Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn huyện phối hợp, thực hiện 
thủ tục chấm dứt hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT đã ký theo quy định./.

 

Nơi nhận:                KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;     PHÓ GIÁM ĐỐC
- BHXH tỉnh Nghệ An (b/cáo);
- UBND huyện (b/cáo);
- Chủ tịch, phó chủ tịch UBND huyện (b/cáo);
- Hội nông dân, hội phụ nữ huyện (phối hợp);

- Lưu VT.
            Nguyễn Văn Phúc
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