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THÔNG BÁO
Về sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng

Thực hiện Kế hoạch số 2596/KH-BHXH ngày 19/7/2019 của Bảo hiểm xã
hội (BHXH) Việt Nam thực hiện Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 10/7/2019 của
Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của Bảo
BHXH Việt Nam theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Quyết định
số 969/QĐ-BHXH ngày 29/7/2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định
về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của BHXH địa phương và
Công văn số 4515/BHXH-TCCB ngày 29/11/2019 của BHXH Việt Nam hướng dẫn
sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, bàn giao nhiệm vụ, tài chính, tài sản đối với các
đơn vị theo cơ cấu tổ chức mới. BHXH tỉnh Cao Bằng xin thông báo việc thực hiện
đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của BHXH tỉnh và chính thức đi vào hoạt động kể
từ 01/01/2020 như sau:
1. Hợp nhất, chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của BHXH thành
phố Cao Bằng về BHXH tỉnh Cao Bằng.
2. Hợp nhất, chuyển giao toàn bộ chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tiếp
nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính về Văn phòng trực thuộc BHXH tỉnh.
3. Đổi tên Phòng Khai thác và Thu nợ thành Phòng Truyền thông và Phát
triển đối tượng.
BHXH tỉnh Cao Bằng trân trọng thông báo đến các các cơ quan, tổ chức,
đơn vị sử dụng lao động và nhân dân trong tỉnh biết để liên hệ công việc./.
Nơi nhận:
- BHXH Việt Nam (b/c);
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c);
- BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Báo Cao Bằng, Đài PTTH Cao Bằng;
- Các Huyện ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thành phố;
- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh;
- Các đơn vị SDLĐ, cơ sở KCB BHYT;
- GĐ, các PGĐ BHXH tỉnh;
- Các phòng nghiệp vụ, BHXH các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, VP.
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