
    Website: www.eLib.vn  | Facebook: eLib.vn 
 

eLib.vn: Thư viện trực tuyến miễn phí 1 

 

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM 
BẢO HIỂM XÃ HỘI 

………………. 
-------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

---------------- 

Số: …………/QĐ-BHXH …………, ngày …. tháng …. năm …. 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc điều chỉnh thông tin về nhân thân  
trong hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI .....................................................  

Căn cứ Quyết định số .......................ngày ... tháng .....năm .... của ................................................ 
 ......................................................... về việc thành lập Bảo hiểm xã hội ...................................... ; 

Căn cứ Công văn số 2714/LĐTBXH-BHXH ngày 25/7/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội; 

Xét đề nghị điều chỉnh của ông/bà (1) ........................................................................................ và 

Giấy khai sinh do ......................................... cấp ngày .............. tháng ....... năm ...........  

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ông /Bà ....................................................... ngày tháng năm sinh: ...................................  

Cấp bậc chức vụ: ..........................................................................................................................  

Tên cơ quan trước khi nghỉ hưởng bảo hiểm xã hội: .................................................................... 
 .....................................................................................................................................................  

Hưởng (2) .........................................kể từ:..................................... Số hồ sơ (hoặc số sổ bảo hiểm 
xã hội) (3) ......................................... 

Được điều chỉnh từ ...................................... thành .................................... (4) 

Thời điểm điều chỉnh kể từ ngày ký. 

Điều 2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội hàng tháng của ông/bà ................................... được giữ 

nguyên theo hồ sơ số (3) ............................. , đã được điều chỉnh theo quy định của pháp luật đến 
trước ngày ký Quyết định này. 

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng Chế độ Bảo hiểm xã hội, Giám đốc Bảo hiểm xã hội huyện 

 ................................. và ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

  

  

Nơi nhận: 
- Ông/Bà (1) ……………………………; 
- Trung tâm Lưu trữ - BHXH Việt Nam; 
- Lưu hồ sơ. 

GIÁM ĐỐC 
(Ký, đóng dấu) 

Ghi chú: 

(1) Tên người hưởng chế độ BHXH hàng tháng ghi theo giấy khai sinh; 

(2) Chế độ hưu trí hoặc trợ cấp mất sức lao động hàng tháng hoặc hoặc chế độ hàng tháng khác; 

(3) Ghi theo số hồ sơ đang hưởng BHXH hàng tháng; 

(4) Các thông tin theo Giấy khai sinh (họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính...). 
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