
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

 

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

 
Số:  3105 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày  07 tháng 8 năm 2018 

V/v xây dựng Kế hoạch thực hiện  
chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia 

Bảo hiểm Xã hội 
 
                 

Kính gửi:  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 
 

 
 Thực hiện Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ về 
việc giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm Xã hội; đồng chí Hồ 
Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:  

     Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội tỉnh và 
các cơ quan liên quan căn cứ các tiêu chí, phương pháp xây dựng chỉ tiêu tại 
Nghị quyết trên, tham mưu cho UBND tỉnh trình HĐND tỉnh đưa chỉ tiêu phát 
triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội vào mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 
hàng năm. 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện chỉ tiêu đã 
đề ra, trong đó bao gồm cả phân tích, đánh giá tính khả thi, dự kiến nguồn lực 
thực hiện và chính sách hỗ trợ riêng của tỉnh. Hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh 
trong tháng 10/2018. 

 (Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2018 của Chính phủ được gửi qua 
Văn phòng điện tử eOffice). 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan 
thực hiện./.                    

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các sở, ngành tỉnh; 
- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 
- C, PVP UBND tỉnh; 
- Các phòng: KGVX, TH; 
- Lưu: VT, KGVX (PT). 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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