
 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP. HỒ CHÍ MINH 
 

Số :         /BHXH-KTTN 

V/v đào tạo nhân viên  

 Đại lý thu BHXH, BHYT Quý II/2019 
 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 
  

     Thành phố Hồ Chí Minh, ngày    tháng  6  năm 2019 

              Kính gửi:        Các Đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  

                                             trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

 

Căn cứ công văn số 1262/BHXH-KTTN ngày 07/6/2019 của Bảo hiểm xã 

hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh về việc Tổ chức đào tạo nhân viên Đại lý 

thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) Quý II/2019, BHXH Thành phố thông báo việc 

tổ chức đào tạo được thực hiện như sau: 

1. Số lớp: 01 lớp  

2. Số học viên tham dự: 150 người 

3. Nội dung đào tạo: 05 chuyên đề: 

-  Thủ tục tham gia BHXH, BHYT; 

-  Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT;  

-  Chế độ BHXH của đối tượng tham gia BHXH tự nguyện;  

-  Luật BHYT - Khám chữa bệnh; 

-  Tài chính: thu - nộp, đối chiếu tiền đóng BHXH, BHYT; phí cấp lại, đổi 

thẻ (nếu có); thủ tục chi hoa hồng Đại lý; quản lý tiền, biên lai, ấn chỉ... 

4. Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ, ngày 27/6/2019 (thứ Năm). 

5. Địa điểm: Hội trường Lầu 9, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh, 117C 

Nguyễn Đình Chính, Phường 15,  Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Để việc tổ chức đào tạo nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT được thực hiện 

theo đúng quy định, BHXH Thành phố đề nghị BHXH quận, huyện có trách nhiệm 

thông báo đến các Đại lý và các Tổ chức đã đăng ký tham dự khóa đào tạo nhân 

viên Đại lý thu BHXH, BHYT Quý II/2019 biết để thực hiện./.    

 

 
Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Văn phòng; 

- Các phòng nghiệp vụ; 

- BHXH quận, huyện; 

- Các PGĐ (để biết); 

- Website BHXH; 

- Lưu: VT, P.KTTN (2b). 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Văn Mến 
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