BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 483 /BHXH-CNTT

Hà Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v Tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng
thông tin tại TTDL ngành BHXH

Kính gửi:

- Các cơ sở Khám chữa bệnh BHYT;
- Các đơn vị Sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện kế hoạch bảo trì, nâng cấp thiết bị của Bảo hiểm xã hội
(BHXH) Việt Nam cho hệ thống hạ tầng thông tin của Trung tâm dữ liệu ngành
BHXH nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ công trực tuyến và hệ thống phần
mềm nghiệp vụ của ngành BHXH. BHXH tỉnh Hà Giang thông báo đến các Cơ
sở khám chữa bệnh; đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh Hà Giang thời
gian tạm dừng hoạt động hệ thống hạ tầng thông tin tại Trung tâm dữ liệu Ngành
BHXH như sau:
Thời gian: Từ 0h00 ngày 28/4/2019 đến 23h30 ngày 29/4/2019.
Trong thời gian trên, các hệ thống vẫn được duy trì hoạt động tại Trung
tâm dữ liệu dự phòng, tuy nhiên hiệu năng có thể bị ảnh hưởng. Trường hợp quá
trình truy cập, khai thác trên các hệ thống nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị
liên hệ số đường dây nóng 0917348909/0913525930 để được hỗ trợ.
BHXH Hà Giang xin thông báo để các đơn vị được biết và chủ động trong
việc tra cứu thông tin, sử dụng dịch vụ hiệu quả./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc (để b/c);
- Các phòng nghiệp vụ;
- BHXH các huyện, thành phố;
- Website BHXH tỉnh;
- Lưu: VT, CNTT.
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