
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 287  /GM-UBND  Lạng Sơn, ngày  06 tháng 9 năm 2018 
 

GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Hội đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam 

 

Thực hiện Công văn số 3390/BHXH-HĐQL ngày 04/9/2018 của Hội 
đồng Quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện kế hoạch giám sát 
của HĐQL tại BHXH các tỉnh, thành phố, UBND tỉnh mời các đại biểu dự làm 
việc như sau: 

1. Thành phần: 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo các sở, ngành: Y tế, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã 
hội, Ban Dân tộc tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Cục Thuế tỉnh, Bộ Chỉ huy 
Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh; 

- Đại diện lãnh đạo 02 cơ sở khám chữa bệnh được Đoàn công tác giám 
sát (giao Sở Y tế mời). 

2. Nội dung: 

Trao đổi kết quả giám sát của Đoàn công tác đối với Bảo hiểm xã hội 
tỉnh; đánh giá tình hình sử dụng quỹ bảo hiểm y tế trên địa bàn và công tác cải 
cách thủ tục hành chính của Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

3. Thời gian: Từ 14 giờ, ngày 11/9/2018 (thứ Ba). 

4. Địa điểm: Tại phòng họp tầng 4, trụ sở UBND tỉnh. 

5. Tổ chức thực hiện: 

- Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chuẩn bị báo cáo theo nội dung cuộc họp; in 
ấn, phát đủ cho các thành viên dự họp. 

- Các thành phần dự làm việc chuẩn bị tham gia ý kiến theo chức năng, 
nhiệm vụ. 

 Trân trọng kính mời các đồng chí tham dự./. 
 

 Nơi nhận:                                                                    
 - Như thành phần mời họp; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - Đài PT&TH tỉnh, Báo Lạng Sơn (đưa tin); 
 - C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  
   KG-VX, KTTH, TH, HC-QT, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 
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