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BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH TRÀ VINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:      /TB-BHXH     Trà Vinh, ngày       tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc chuyển giao BHXH thành phố Trà Vinh 
về BHXH tỉnh Trà Vinh theo cơ cấu tổ chức mới 

Thực hiện Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 của BHXH Việt 
Nam về việc thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy BHXH 
Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”;

Căn cứ Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của  Tổng Giám 
đốc BHXH Việt Nam quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của BHXH địa phương và Công văn số 4515/BHXH-TCCB ngày 
29/11/2019 của BHXH Việt Nam hướng dẫn sắp xếp tổ chức, bộ máy, bàn giao 
nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới, ngày 
12/12/2019 BHXH tỉnh Trà Vinh đã ban hành Kế hoạch số 953/KH-BHXH  
triển khai các nội dung trên, trong đó có việc chuẩn bị cho công tác sáp nhập, 
chuyển giao toàn bộ nhiệm vụ, nhân sự, tài chính, tài sản từ BHXH thành phố 
Trà Vinh về BHXH tỉnh Trà Vinh quản lý.

Để đảm bảo phục vụ tốt nhất các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố 
Trà Vinh hiện đang do BHXH thành phố Trà Vinh quản lý, BHXH tỉnh Trà 
Vinh trân trọng thông báo:

Kể từ ngày 01/01/2020, BHXH thành phố Trà Vinh chính thức chuyển 
giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ, biên chế, tài chính, tài sản về BHXH tỉnh Trà 
Vinh. Theo đó, mọi hoạt động quan hệ làm việc phát sinh tại BHXH thành phố 
Trà Vinh sẽ do BHXH tỉnh Trà Vinh thực hiện. 

Địa chỉ trụ sở BHXH tỉnh Trà Vinh: số 315 Phạm Ngũ Lão, khóm 2, 
Phường 1, thành phố Trà Vinh

Số điện thoại: 02943.864.726 hoặc 02943.868.804
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BHXH tỉnh Trà Vinh trân trọng thông báo đến các Sở, ban, ngành, đoàn 
thể; Huyện ủy, Thành ủy và UBND các huyện, thị xã, thành phố; các đơn vị sử 
dụng lao động, người lao động, người thụ hưởng chính sách BHXH, BHYT, 
BHTN trên địa bàn thành phố Trà Vinh và nhân dân trong tỉnh biết để liên hệ./.

Nơi nhận:                                                                                            GIÁM ĐỐC
- BHXH Việt Nam (để b/c);
- Tỉnh ủy, HĐND,UBND tỉnh (để b/c);
- BHXH các tỉnh, thành phố thuộc TW;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Báo Trà Vinh, Đài PT&TH tỉnh (p/h đăng tin);
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đảng ủy khối CCQ&DN tỉnh;
- Bưu điện tỉnh Trà Vinh;
- Bưu điện thành phố Trà Vinh;
- Các đơn vị SDLĐ trong tỉnh;
- Các cơ sở KCB BHYT trên địa bàn tỉnh;
- Giám đốc, các PGĐ BHXH tỉnh; 
- Các Phòng nghiệp vụ, BHXH cấp huyện;
- Website BHXH tỉnh;

Bùi Quang Huy

- Lưu: VT, VP. 
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