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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 bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế 
Quý III/2019

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

     TP. Hồ Chí Minh, ngày    tháng  9   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 440/BHXH-KTTN ngày 04/3/2019 của Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) Thành phố Hồ Chí Minh về việc đ ào tạo nhân viên Đ ại lý thu 
BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2019, BHXH Thành phố tổ chức  đào tạo 
nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT Quý III năm 2019 vào ngày 27/9/2019. 

Đối tượng tham gia: tất cả các nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT (đã 
được cấp thẻ và chưa được cấp thẻ); chưa tham dự lớp đào tạo quý I và quý II 
năm 2019. 

Để có cơ sở tổ chức đào tạo, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các 
phòng nghiệp vụ, BHXH  quận, huyện và Đại lý thu BHXH, BHYT thực hiện 
một số nội dung như sau:

1. BHXH  quận, huyện:
1.1 Yêu cầu các Đại lý đã ký Hợp đồng đại lý thu BHXH, BHYT và lập 

02 Danh sách: 
- Danh sách đăng ký đào tạo mới (Mẫu số 01-ĐTM) (theo mẫu đính kèm) 

đối với nhân viên Đại lý thu chưa được cấp thẻ nhân viên đại lý (mỗi người kèm 
ảnh 2x3 và bản photo CMND để có đầy đủ thông tin cấp thẻ);

- Danh sách đăng ký đào tạo lại (Mẫu số 02-ĐTL) (theo mẫu đính kèm) đối 
với nhân viên Đại lý thu đã được cấp thẻ nhân viên đại lý.  

1.2 Yêu cầu các tổ chức mới nộp hồ sơ đăng ký làm Đại lý thu BHXH, 
BHYT, lập Danh sách đăng ký đào tạo mới (Mẫu số 01-ĐTM).

Trên cơ sở Danh sách đăng ký đào tạo của các Đại lý và các Tổ chức mới 
nộp hồ sơ đăng ký làm Đại lý, BHXH quận huyện tổng hợp thành 02 danh sách: 
Danh sách đăng ký đào tạo mới (mỗi người kèm ảnh 2x3 và bản photo CMND) 
và Danh sách đăng ký đào tạo lại, gửi về Bảo hiểm xã hội Thành phố (Phòng 
Khai thác và Thu nợ) trước ngày 20/09/2019 (kèm dữ liệu điện tử).

2. Đại lý Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh:
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Lập Danh sách đăng ký đào tạo và đào tạo lại cho tất cả nhân viên làm 
công tác Đại lý thu BHXH, BHYT thuộc Bưu điện thành phố: Danh sách đăng 
ký đào tạo mới (Mẫu số 02-ĐTM) đối với nhân viên Đại lý thu chưa được cấp 
thẻ (mỗi người kèm ảnh 2x3 và bản photo CMND để có đầy đủ thông tin cấp 
thẻ) và Danh sách đăng ký đào tạo lại (Mẫu số 02-ĐTL) đối với nhân viên Đại 
lý thu đã được cấp thẻ, gửi về Bảo hiểm xã hội Thành phố (Phòng Khai thác và 
Thu nợ) trước ngày 20/09/2019 (kèm dữ liệu điện tử).

 3. BHXH Thành phố:
 3.1. Các Phòng nghiệp vụ: Quản lý Thu, Chế độ BHXH, Giám định y tế 

1, Kế hoạch- Tài chính và Cấp sổ, thẻ chịu trách nhiệm chuẩn bị nội dung về 
bài giảng, đề kiểm tra đào tạo nhân viên Đại lý Thu theo từng chuyên đề có liên 
quan gửi (file dữ liệu) về phòng Khai thác và Thu nợ trước ngày 20/9/2019.

3.2. Phòng Công nghệ thông tin: Phối hợp với các phòng chức năng tổ 
chức kiểm tra sát hạch khi kết thúc lớp học bằng hình thức kiểm tra trực tuyến.

3.3. Phòng Tổ chức cán bộ:
- Cấp giấy chứng nhận cho tất cả học viên đạt yêu cầu sau khi kết thúc 

khoá đào tạo; 
- Cấp thẻ nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT đối với những học viên 

mới.    
3.4. Phòng Khai thác và Thu nợ:
- Tập hợp nội dung hướng dẫn theo từng chuyên đề của các phòng chức 

năng có liên quan thành một bài giảng; tập hợp đề kiểm tra thành một bộ đề để 
phục vụ cho công tác đào tạo; 

- Tổng hợp Danh sách học viên tham dự khoá đào tạo nhân viên Đại lý 
thu toàn thành phố;

- Phối hợp với các Phòng nghiệp vụ tổ chức Đào tạo nhân viên Đại lý thu 
quý III năm 2019;

 - Lập Danh sách học viên đạt yêu cầu sau khi kết thúc khoá đào tạo, 
chuyển cho Phòng Tổ chức Cán bộ cấp giấy chứng nhận và cấp thẻ theo quy 
định.   

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo về BHXH 
Thành phố Hồ Chí Minh (phòng Khai thác và Thu nợ) để được hướng dẫn, giải 
quyết.
Lưu ý: - Không hạn chế số lượng học viên tham gia khoá đào tạo; 

   - Đề nghị học viên mang theo điện thoại thông minh (smartphone) hoặc 
máy tính cá nhân (laptop) để làm bài kiểm tra trực tuyến (online test);

- Mỗi học viên sử dụng 01 địa chỉ email riêng biệt để làm bài kiểm tra 
trực tuyến./.  
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Để việc tổ chức đào tạo nhân viên Đại lý thu BHXH, BHYT được thực 
hiện theo đúng quy định, BHXH Thành phố yêu cầu BHXH các quận, huyện có 
trách nhiệm thông báo đến các Đại lý và các Tổ chức đã đăng ký làm Đại lý thu 
BHXH, BHYT biết để thực hiện./.   

Nơi nhận:    
- Như trên;
- Các PGĐ;
- Văn phòng;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH QH;
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, P.KTTN.

GIÁM ĐỐC

Phan Văn Mến
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