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Sổ: đỉ> /QĐ-BHXII Hà Nội, ngày 0? thủng o i năm 202ỉ

Q U Y É T  DỊNII
v ề  việc sử a  đổi, bổ sung q uy  định màu T he T hanh Ira chuyên  ngùnli 

hão hiếm xà hội tại Diều 5 Q uy định cấp. quân lý, sừ  d ụ n g  thè vả trang  
phục của ngiròri đư ợc g iao  thực hiện nhiệm  vụ thanh  tra chuycn  ngành  

về đóng bào h iểm  xà hội, bão h iểm  thu! nghiộp, bảo  h iểm  y tế ban hành kèm
theo Q uyát đ ịnh sổ  102 /Ọ Đ -B H X H  ngày  12 tháng 01 năm  2017  

cùa T ô n g  G iám  đốc Bào hicni xã hội Việt Nam

T Ò N G  G I Ả M  Đ Ổ C  B Ả O  H IẺM  X Ả HỌI V IỆ T  N A M

Căn cứ Luật Thanh tra ngày ì 5 thảng I I  năm 2010;
Căn cứ Luật fìào hiêm xà hội ngày 20 tháng ì Ị năm 2014;
Can cứ  Luật Bảo hiém V tế ngày ¡4 thủng 11 năm 2008 và Luật Sửa đoi, bo 

sung một so diều cùa Luật Bào hiểm y té ngày 13 tháng 6 năm 2014;
Cân cứ Nghị định sổ 2I/2016/NĐ-CP ngày 3 /  tháng 3 nám 20 Ị 6 của Chinh 

phu quy định việc thực hiện chức nũng thanh tra chuyên ngành về dỏng hảo hicm xà 
hội. bào hiểm that nghiệp, bào hiếm V tể của cơ quan bảo hiếm xă hội;

Cân cứ  Nghị định sổ 89/2020/NĐ‘CP ngàv 04 thủng 8 năm 2020 của Chinh 
phú quy định chức nâng, nhiệm vụ, quyền hạn và ca cẩu to chức cùa Bảo hiểm xâ 
hội Việt Nam;

Theo để nghị cùa Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiêm tra.

Q U Y Ế T  ĐẸNH:

Diều 1. Sửa dổi, bả sung quy dịnh vè chất liệu, kích thưức Thẻ Thanh tra 
chuyên ngành hảo hiểm xà hội tại khoản 2 Diều 5 Ọuy định cấp, quàn lý, sử dụng 
thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành 
về dông bảo hiểm xã hội, bão hicm thấl nghiệp bảo hiểm y lể ban hành kèm theo 
Quyết định sổ 102/QĐ-BHXH ngây 12 tháng 01 nâm 2017 của Tổng Giảm dổc 
Bảo hiểm xã hội Viột Nam như sau:

Sữa đổi, bổ sung cụm từ "2. Thẻ hình chữ nhật, rộng 61 mm, dài 87 mm 
gồm phôi the và mảng bào vệ, có lớp chong bay màu và chong xuởc ở  hai mặt 
thẻ. " thảnh "ĩ. Thó hình chừ nhật, rộng 54 ntm, dài 86 rum. chat liệu nhựa, gom 
phôi thè và màng bão vệ, có lởp chong bay màu vù chông xiĩởc ở  hai mặt thè. "

Diều 2. Quyết dịnh này có hiệu lực kè từ ngày kỷ. Các quy định khác (ngoài 
nội dung tại Điều 1 Quyết định này) về Thè Thanh tra chuyên ngành bão hiểm xâ 
hội dược thực hiện theo Điều 5 Quy dịnh cấp, quàn lý, sử dụng thò và trang phục 
cùa người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuycn ngành về đóng bảo 
hiềm xă hội. bão hiểm thất nghiệp, bão hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 
số I02/QD-BHXH.



Diều 3. Vụ trường Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Chánh Văn phòng Bảo hiểm 
xã hội Việt Nam, Thũ trướng các don vị trực thuộc Bão hiểm xà hội Việt Nam, 
Giám dốc Báo hiểm xả hội tinh, thảnh pho trục liiuộc Trung ương và các cơ quan, 
tồ chức, cả nhân cỏ liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết dịnh

Nơi nhận:
- Như Diều 3;
• Thunli tra  C hinh  phu;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Bộ Y lẻ;
• Bộ Tài chỉnh;
- Bộ Nội vụ;
• Tổng Liên đoản Lao động Việi Nam;
- UBND các tinh. TP trực thuộc Trung ương; 
-Hội đồng quàn lỷBHXH VN;
• Tỏng Cìiảm dóc, cảc Phó Tỏng gián» dổc;
- Cảc dơn vị trực thuộc BI IXH VN;
• Cóng TTĐT m i X l i v N ;
- Luu: VT. T T K T (10b).\»Ị-

TỎNG CIẢM ĐỎC

T h ế  M ạnh


