BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI THỪA THIÊN HUẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1462 /BHXH-QLT
V/v điều chỉnh mức chi thù lao đại lý thu năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày24 tháng 12 năm 2018

Kính gửi: Các Đại lý thu BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh TT - Huế.
Thực hiện Công văn số 5221/BHXH-BT ngày 12/12/2018 của Bảo hiểm xã
hội (BHXH) Việt Nam thông báo điều chỉnh mức thù lao cho tổ chức làm đại lý
thu BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2017; BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế thông
báo như sau:
1. Điều chỉnh mức chi thù lao cho tổ chức làm Đại lý thu BHXH, BHYT
năm 2017 như sau:
Tỷ lệ phân bổ
Đối tượng

Stt

Đối tượng khai
thác thu mới

Đối tượng khai thác
thu thường kỳ

1

BHXH tự nguyện

8,13%

3,49%

2

BHYT hộ gia đình

10,13%

4,34%

3

Học sinh, sinh viên

4

Hộ gia đình cận nghèo

3%
15,13%

2. BHXH tỉnh sẽ thanh toán bổ sung phần kinh phí chênh lệch tăng giữa mức
chi thù lao quy định tại Công văn này và mức chi thù lao quy định tại Công văn số
565/BHXH-QLT ngày 09/6/2017 của BHXH tỉnh Thừa Thiên Huế cho các Đại lý
thu BHXH, BHYT trong quý 4/2018.
BHXH tỉnh thông báo để các Đại lý thu được biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Giám đốc QLĐH BHXH tỉnh (để báo cáo);
- Các Phó Giám đốc BHXH tỉnh;
- Văn phòng và các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện, T.xã, T.p Huế;
(Sao gửi công văn này đến các Đại lý thu
thuộc phân cấp quản lý)
- Trang TTĐT;
- Lưu: VT, QLT.
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