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THÔNG BÁO
Về việc thực hiện Quyết định số 22/QĐ-BHXH ngày 08/01/2020 

của Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

Ngày 08/01/2020 Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quyết 
định số 22/QĐ-BHXH sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý và cấp 
mã số bảo hiểm xã hội cho người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế ban hành kèm 
theo Quyết định số 346/QĐ-BHXH ngày 28/03/2019 của Tổng Giám đốc 
BHXH Việt Nam.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các phòng nghiệp vụ và 
BHXH quận, huyện thực hiện quản lý và cấp mã số BHXH theo đúng các quy 
định tại Quyết định số 22/QĐ-BHXH (đính kèm).

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phản hồi về cơ quan BHXH 
(phòng Quản lý thu) để được giải quyết./.

Nơi nhận : GIÁM ĐỐC
- Các PGĐ;
- BHXH quận, huyện (để t/h);
- Văn phòng, Các phòng nghiệp vụ;
- Website BHXH TP.Hồ Chí Minh;
- Lưu: QLT (Thi).

Phan Văn Mến
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