
THÔNG BÁO
Điểm chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận vào làm

viên chức ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Cụm số 04 và khắc phục
tồn tại theo Kết luận số 27-KL-TW của Ban Bí thư

Thực hiện Kế hoạch số 3716/KH-BHXH ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã 
hội (BHXH) Việt Nam về việc xét tiếp nhận vào làm viên chức tại các đơn vị trực 
thuộc hệ thống BHXH Việt Nam năm 2020; căn cứ Kế hoạch số 21/KH-BHXH 
ngày 05/01/2022 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc điều chỉnh, bổ sung Kế 
hoạch số 3716/KH-BHXH ngày 25/11/2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc 
xét tiếp nhận vào làm viên chức ngành BHXH Việt Nam năm 2020; căn cứ Quyết 
định số 1149/QĐ-BHXH ngày 10/5/2022 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về 
việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận vào làm viên chức 
ngành BHXH Việt Nam tại Cụm số 04 và khắc phục tồn tại theo Kết luận số 27-
KL/TW của Ban Bí thư (sau đây gọi chung là Hội đồng kiểm tra, sát hạch); căn cứ 
Quyết định số 1319/QĐ-HĐKTSH ngày 27/6/2022 của Chủ tịch hội đồng kiểm tra, 
sát hạch về việc thành lập Ban chấm phúc khảo kiểm tra, sát hạch kỳ xét tiếp nhận 
vào làm viên chức ngành BHXH Việt Nam tại Cụm số 04 và khắc phục tồn tại theo 
Kết luận số 27-KL/TW của Ban Bí thư. Căn cứ đơn đề nghị phúc khảo của thí sinh 
và kết quả chấm phúc khảo, Hội đồng kiểm tra, sát hạch thông báo kết quả điểm 
phúc khảo bài kiểm tra, sát hạch (có danh sách kết quả kèm theo).

Thông báo này thay cho giấy báo kết quả và được đăng tải trên trang thông tin 
điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại địa chỉ https://baohiemxahoi.gov.vn.

Hội đồng kiểm tra, sát hạch trân trọng thông báo nội dung trên đến thí sinh có 
đơn xin phúc khảo được biết./.

Nơi nhận:

- BHXH thành phố HCM;
- BHXH tỉnh Bình Thuận;
- Bộ Nội vụ (để b/c);
- Tổng Giám đốc (để b/c);
- Các thành viên Hội đồng KTSH;
- Ban giám sát;
- Website BHXH VN;
- Lưu VT, TCCB (2);
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Số:         /TB-HĐKTSH Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022

https://baohiemxahoi.gov.vn/
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