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THÔNG BÁO
Về việc thay đổi tên miền truy cập trang thông tin điện tử

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh

Thực hiện Công văn số 892/CNTT-PM ngày 13/8/2019 của Trung tâm 
Công nghệ thông tin - Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc triển khai Kế 
hoạch chuyển đổi dữ liệu Cổng thông tin điện tử của BHXH các tỉnh, thành phố, 
BHXH Thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành việc chuyển đổi dữ liệu theo Kế 
hoạch của BHXH Việt Nam.

Để đồng bộ, thống nhất trong việc sử dụng hệ thống tên miền trong toàn 
ngành, kể từ ngày 01/3/2020, địa chỉ tên miền truy cập Trang thông tin điện tử 
của BHXH Thành phố Hồ Chí Minh được thay đổi như sau

- Tên miền cũ: http://bhxhtphcm.gov.vn
- Tên miền mới: https://tphcm.baohiemxahoi.gov.vn 
Bảo hiểm xã hội TP. Hồ Chí Minh thông báo đến các cơ quan, tổ chức, 

đơn vị sử dụng lao động, cá nhân biết để truy cập.
Trân trọng./.

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể trong TP;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các đơn vị sử dụng lao động trong TP;
- Các cơ sở KCB trong TP;
- Giám đốc BHXH TP;
- Các Phó Giám đốc BHXH TP;
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH Quận/huyện;
- Website BHXH TP;
- Lưu VT, CNTT.

GIÁM ĐỐC
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