
UBND TỈNH LẠNG SƠN 
VĂN PHÒNG 

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

 
Số: 841 /VP-KGVX Lạng Sơn, ngày 08 tháng 3 năm 2019 

V/v thành lập Ban Chỉ đạo 
Phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN trên 

địa bàn tỉnh  

 
Kính gửi: Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 168/TTr-BHXH ngày 04/3/2019 của Bảo 
hiểm xã hội tỉnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia 
bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 
trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham gia 
BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh theo đề nghị tại Tờ trình trên. 

2. Giao Bảo hiểm xã hội tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan 
xây dựng dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Phát triển đối tượng tham 
gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn tỉnh; đồng thời dự thảo văn bản phân 
công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, trình UBND tỉnh xem xét, quyết 
định trong tháng 3/2019.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh để Bảo hiểm xã hội tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

 Nơi nhận: KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 
 
 

Phạm Hùng Trường 

 - Như trên; 
 - Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
 - Các Sở: YT, GD&ĐT, LĐTB&XH,  
   TT&TT, KH&ĐT, TC;  
 - Các Hội: ND, LHPN tỉnh; 
 - Liên đoàn LĐ, Đoàn TN CS HCM tỉnh; 
 - Cục Thuế, Cục Thống kê tỉnh; 
 - Liên minh HTX, Hiệp hội DN tỉnh; 
 - Bưu điện tỉnh; 
 - C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng: 
   KG-VX, KTTH, TH, TH-CB; 
 - Lưu: VT, KG-VX (NTB). 
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