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THÔNG BÁO
Về việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Trị

Thực hiện Quyết định số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám 
đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành quy định chức năng, nhiệm 
vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương, BHXH tỉnh Quảng Trị 
xây dựng Kế hoạch số 1553/KH-BHXH ngày 13/12/2019 về việc hợp nhất, 
chuyển giao chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp bố trí nhân sự theo cơ cấu tổ chức 
mới. Theo đó, kể từ ngày 01/01/2020, cơ cấu tổ chức bộ máy hệ thống BHXH 
tỉnh Quảng Trị sẽ được sắp xếp lại như sau:

1. BHXH thành phố Đông Hà sáp nhập về BHXH tỉnh Quảng Trị.
2. Phòng Tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính hợp nhất vào Văn 

phòng thành bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính thuộc Văn phòng.
3. Đổi tên Phòng Khai thác và Thu nợ thành Phòng Truyền thông và Phát 

triển đối tượng.
Trong thời gian chờ tiếp nhận trụ sở mới, BHXH tỉnh Quảng Trị vẫn tiến 

hành giao dịch đồng thời tại 02 địa chỉ số 85 Trần Hưng Đạo và số 178 Trần 
Hưng Đạo, thành phố Đông Hà tỉnh Quảng Trị.

BHXH tỉnh Quảng Trị thông báo đến các cơ quan, đơn vị; các tổ chức, 
đoàn thể và cá nhân được biết tiện liên hệ công tác./.

Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam (để b/c); 
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; 
- Các Sở, Ban, Ngành trên địa bàn tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, UBND các huyện, 
  thị xã, thành phố; 
- Các đơn vị sử dụng lao động, các cơ sở KCB BHYT; 
- Giám đốc, các Phó Giám đốc BHXH tỉnh;
- Văn phòng và các Phòng nghiệp vụ; 
- BHXH các huyện, thị xã, thành phố;
- Website BHXH tỉnh; 
- Lưu: VT, VP.

GIÁM ĐỐC

Hồ Sỹ Nam
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