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THƯ MỜI
Ký hợp đồng ủy quyền thu, phát triển người tham gia 

BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức dịch vụ hoạt động trên địa bàn tỉnh

Thực hiện Quyết định số 1155/QĐ-BHXH ngày 12/5/2022 của Tổng 
Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam ban hành Quy chế quản lý hoạt 
động của Tổ chức dịch vụ thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT);

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn có nhu cầu ký Hợp đồng ủy quyền thu 
BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn với các tổ chức dịch vụ đủ điều kiện 
theo quy định tại Quyết định số 1155/QĐ-BHXH, cụ thể như sau:

1. Tổ chức các điểm thu trên địa bàn cấp xã, đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 
điểm thu (có trang bị máy vi tính, đường truyền internet), có nhân viên thu 
thường trực và có 03 nhân viên để vận động thu.

2. Đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật, tài chính và nguồn nhân lực để thực 
hiện công tác phát triển, duy trì người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự 
đóng, cụ thể như sau:

- Vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.
- Tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách tham gia của người tham gia BHXH tự 

nguyện, BHYT tự đóng.
- Đôn đốc, hướng dẫn: người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng 

tiếp tục đóng tiền để được ghi nhận thời gian tham gia BHXH tự nguyện và gia 
hạn giá trị sử dụng thẻ BHYT.

- Thu tiền đóng của người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng; 
chuyển/nộp tiền, hồ sơ của người tham gia kịp thời, đầy đủ cho cơ quan BHXH.

- Nhận sổ BHXH, thẻ BHYT từ cơ quan BHXH trả cho người tham gia 
BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn thông báo và mời các đơn vị, tổ chức có 
đủ năng lực, đáp ứng các điều kiện trên, nộp hồ sơ đăng ký bao gồm:

- Hồ sơ giới thiệu năng lực của đơn vị (01 bộ).
- Thư mời/Giấy mời về việc phối hợp tổ chức triển khai thu, phát triển 



người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT tự đóng.
- Danh sách nhân viên thu theo (Mẫu 01a-UQ) kèm theo Thư mời này.

Thời gian gửi hồ sơ đến cơ quan BHXH tỉnh chậm nhất đến ngày 
20/06/2022.

Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn rất mong sự hợp tác của các đơn vị, tổ 
chức dịch vụ trên địa bàn tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc BHXH tỉnh (b/c);
- Các Giám đốc BHXH tỉnh;
- Văn phòng và các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện;
- Báo Lạng Sơn; Đài PTTH Lạng Sơn (ph/h);
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, QLT, TTPTĐT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Hoàng Hữu Quang
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