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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Về việc tiếp nhận, giải quyết TTHC trong đợt cao điểm
phòng chống dịch bệnh COVID-19
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về
việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID -19; Chỉ thị số
05/CT-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định về thực hiện các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 1061/BHXH-PC ngày
31/3/2020 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam về việc tiếp nhận, giải quyết
TTHC trong đợt cao điểm phòng chống dịch bệnh COVID-19, BHXH tỉnh thông báo:
1. Hạn chế việc tiếp nhận hồ sơ nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết
quả tại BHXH tỉnh và BHXH huyện đối với tổ chức, cá nhân kể từ ngày 01/4/2020
đến hết ngày 15/4/2020.
2. Đối với hồ sơ cấp lại thẻ BHYT do mất, hỏng mà đối tượng đang khám, điều
trị bệnh và các trường hợp cần thiết khác thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch
vụ bưu chính công ích hoặc trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả TTHC tại
BHXH tỉnh và BHXH huyện.
3. Đơn vị sử dụng lao động thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các
TTHC về BHXH, BHYT qua giao dịch điện tử.
4. Việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC sau ngày 15/4/2020: thực
hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của BHXH Việt Nam đảm bảo phù hợp
với chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về áp dụng các giải pháp phòng
chống dịch bệnh COVID-19.
BHXH tỉnh thông báo để tổ chức, đơn vị và cá nhân biết và thực hiện. Mọi
thông tin chi tiết liên hệ với BHXH tỉnh (qua Văn phòng, ĐT: 0913018618) và
BHXH huyện để được hướng dẫn, giải quyết./.
Nơi nhận:
- Đơn vị SDLĐ;
- Bưu điện tỉnh (để p/h t.h);
- Lãnh đạo BHXH tỉnh;
- VP, các phòng nv;
- BHXH huyện;
- Trang TTĐT BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, VP.
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