BAO HIEM XA HO! VI1T NAM
BAO HI EM XA HQI TfNH OAK LAK

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Oc 1p Tty do Hnh phñc

S& 56/BHXH-CDBHXH
V/v thông báo Gi.y chtrng nhn nghi vic
hir&ig BHXH khong can giá trj sCr dung

Dk L1c, ngày 2 J tháng 12 nàm 2017

-

-

KInhgi:ri:
-

-

-

Bão hiêm xâ hi các tinh, thành phô tnrc thuc Trung uong;
Báo hiêm xä hi B6 Quôc phông;
Bo hiêm x hi Cong an nhn dam.

Thrc hin Cong van sé 4666/BHXH-CSXH ngày 21/11/2016 cüa Bão him xA
hi Vit Nam ye mu, in, cap, quãn l và si:r d'iing Giây chüng nhn nghi vic
hu&ng bão hiêm xa hi, theo Báo cáo so 661/BHXH-BC ngày 27/12/2017 cüa Bâo
hiêm xa hôi thj xa Buôn Ho, trong tháng 12/2017 khi cap Giây chirng nhn nghi
viêc huang bao hiêm xã ho loal GCN2 cho ngurn lao dong, Tram Y tê phucing
Doàn Kêt, thj xâ Buôn H, tinh Däk Läk dâ lam that ltc, mat 01 cuôn phôi Giây
chirng nhn, tr so seri 6600008651 den so 660008700.
^ bâo him
De dam báo quãn l cht chê vic thanh toán nghi hithng các che^ do
xa hôi cho ngual lao dông, tranh trnh trang lam dung qu5 bao hiêm xâ hôi, Bao
hiêm xA hi tinh Däk Läk thông báo den Bâo him xã hi các tinh, thành phO trlrrc
thuc Trung uan, Báo hiêrn xã hti B6 Quoc phàng, Bão hiêm xa hi Cong an
nhân dan thxcic biCt Giây chi'rng nhn nghi vic huông báo hiêm xq hi lo.i GCN2
có so seri nêu trên không con giá trj si:r dung de thanh toán nghi hu&ng các chê d
báo hiêm xa hôi./~th>
Noi nIin:
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Nhu trén;
Ban Thuc hin chInh sách BHXH (de b/c);
Giám dôc (de b/c);
BHXH các huyn, TX, TP;
Phàng CNTT;
Website BHXH tinh;
Lixu: VT, CD BHXH.
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