BAO HIEM xA HO! VIT NAM
BAO mEM xA HQI TINH NGHI1 AN

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM

Dc 1p - Tur do - Hanh phéc

Nghg An,
S6: L3 gO/BHXH-VP
V/v vn hành H8 th6ng dánh giá sir hal lông
cüa nhân dan, t6 ch(rc, doanh nghip di vth
các thu tiic hành chInh trong 1mb virc BHXH, BHYT.

ngày 15'th6ng 8 nàm 2018

KInh gui: Các don vi sir ding lao dng trén dja bàn tinh Nghe An.
Thic hin mic tiêu Nghjquyt s 28/NQ-TW ngày 23/5/2018 cüa Hi nghj
thn thu bay, Ban chip hành Trung uang khóa XII ye cài cách chInh sách Bào hiêm
xA hi (BHXH) và Quy& djnh 377/QD-UBND ngày 29/01/2018 cüa Uy ban than
dan tinh Nghe^ An ban hãnh D8 cucing Dé an mu thirc hin câi each hàth chInh
(CCHC) Nghe^ An giai doan 2018 - 2020, mt so giãi pháp cu th nàm 2018;
BHXH tinh Ngh An dã ban hành De^ an thirc hin CCHC ngành BHXH tinh giai
don 2018 - 2020; nhüng giâi pháp cu th8 näm 2018.
Nham dy mnh CCHC, tang cuing k 1u.t, k cuclng, nãng caothüc
trách nhim, tith thn, thai d, chAt luçmg phic vii nhân dan; xây dirng di ngü
cong chrc, viên chüc, nguii lao dng BHX}I tinh Ngh8 An "than thin, trách
nhim", ngày cãng chuyên nghip ye phong each lam vic, chü tr9ng lay
n da
vi sü
ding lao dng, nguYi tham gia, thii humg chInh sách lam trung tam phiic vii; ben
cnh h th&ig Kios din tü và din thoi dung day nóng (0238.8689333), tr tháng
7/2018 BHXH tith Ngh An trin khai 4n hành H thông dánh giá sr hài lông cüa
nhân dan, các t chirc, doanh nghip d& vâi vic thirc hin các thU tiic hàth chInh
trong lTnh virc BHXH, BHYT ti dja chi http://sipas.nghean.bhxh.gov.vn/ (co th
truy cp tr lien kêt trên Trang thông tin din tü cUa BHXH tinh:
http://nghean.bhxh.gov.vn).
Vâi tinh thAn cAu thj deA phát trin, BHXH tith Ngh.8 An mong mun nhn
duqc ngày càng thiu han nhUng thông tin, kin gop & ngãnh BHXH tinh nhà
ngày mOt hoãn thin, dam báo thirc hin tot han nOa chith sách BFIXH, BHYT cho
nhân dan và ngu1i lao dng./.Nei nhin:
- Nhu trên;
- BHXH Vit Nam (6 báo cáo);
- Tinh fly, HDND, UBND, Doàn DBQH tinh (6 báo cáo);
- Các Sâ, ban, ngành, doàn the'tinh Ngh An;
- UBND các huyn, thành ph& thj x;
- Các CG sci KCB trong tinh Ngh An;
- Giám ctc, các Phó Giám dc BHXH tinh;
- VAn phông, phông nghip vi BRXH tinh;
- BI-D(H các huyn, thành pM, thi xA thuc BHXH tinh;
- Ban Biên tp Website BHXH tinh;
- Luu: VT, VP.
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