
 

 

        BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH 

Số :         /BHXH-KHTC 

V/v trích 1/2 ngày lương để tổ chức các 

hoạt động tình nghĩa của ngành. 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc  

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày     tháng 5  năm 2019 

                

     Kính gửi: 

- Văn phòng; 

- Các phòng  Nghiệp vụ;  

- Bảo hiểm xã hội quận huyện. 

 

Thực hiện công văn số 1904/BHXH-VP ngày 03/6/2014 của Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam về việc hỗ trợ 01 ngày lương để tổ chức các hoạt động xã hội tình 

nghĩa của Ngành. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh sẽ trích 1/2 ngày 

lương tháng 6/2019 của toàn thể công chức, viên chức, người lao động tại Văn 

phòng Bảo hiểm xã hội Thành phố và quận huyện để chuyển nộp về Văn phòng 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam.  

Bảo hiểm xã hội 24 quận huyện thực hiện việc trích và chuyển số kinh phí 

thu được về Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh  trước ngày 07/6/2019 

theo địa chỉ: 

- Tên tài khoản: Bảo hiểm xã hội TP.Hồ Chí Minh. 

          - Số tài khoản: 0071008687979 – Ngân hàng VCB Chi nhánh TP.Hồ Chí 

Minh. 

- Nội dung: Tên đơn vị - Nộp tiền quỹ ủng hộ hoạt động xã hội tình nghĩa 

của Ngành năm 2019. 

Yêu cầu Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng nghiệp vụ và Giám đốc 

Bảo hiểm xã hội 24 quận huyện thông báo đến công chức, viên chức, người lao 

động thuộc đơn vị mình biết và thực hiện./.  

 

 
Nơi nhận:                                                          
 - Như trên;                                                                      
 - Lưu: KHTC. 

     KT.GIÁM ĐỐC 

    PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

      Lưu Thị Thanh Huyền 
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