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THÔNG nÂo
trâ luong huu, trg' câp BHXH thâng 01,02/2022

(ité elua tin)

Mirnh Toàn
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Tlrçc hiÇn Công vàn sô 43651BHXH-T'CI(T ngày 2911212021 cüra Bào hiém

xâ hqi (BI-IXH) ViÇt Nam vè viÇc chi trâ luong huu, trg câp BHXI{, bâo hiém

thât nghiÇp thâng 01" thâng 02 nàrn 20'22.

Dé dârn bâr: công tâc phông chông ctic:h trQnh Covicl-l9 hiÇu quâ, gôp phàn

bâo vÇ sû'c khôe nhân dân và nguùi thr,r huông ctré Ag BFIXH trên dia bàn tinh

chuân bi clôn Tét Nguyên dân Nhâm Dàn, BHXH tinh phôi ho.'p vô'i Btru diÇn tinh

Hà Narn chi trâ luong huu, tro câp BHXI-I cira 02 thâng (thâng 01 và thâng

0212022) cho nguùi hucrng h'ên dia bàn tinh vào cùng mQt § chi trà thâng Oll2O22

(dâ bao gàm tàng luong theo Ngh! clinh sô l}Bl2}ZlND-CP cira Chinh phiù. Thô'i

gian chi trâ thtlc hiÇn ttr ngày 0510112022.

Bâo hiém xâ hôi tinh Hà Nam trân trong thông bâo dé uhân r[ân, nguùi thtl

htrông ché dq BHXH dugc biét, chir dQng nhpn luong htru và tro câp BHXH dày

du- [<iu thoi./, ,, .r ÈJ[,

No'i nhSn:
- UBND tinh Hà Nam (cTê b/c);
- l.JllND câc huyQn,'l'P, thi xâ 1dé phôi hçrp)

EO(

- Buu cIiên tinh (dé thtrt: hiên);
- Eài PH-TFI tinh;
- llâo FIà Nam;
- Công Thông tin tliÇn tri tinh;
- Circ Phô Giânr cIôc;

- VP. câc phông nghiÇp vs,;
- Bl-lxll câc huyÇn, thi ;râ:

- Website BHXLI tïrrh Hi\ Narn;
- Luu: VT.I(HTC."' lfi,/
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