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GIẤY MỜI 
Hội nghị tuyên truyền và đối thoại về chính sách bảo hiểm xã hội, 

bảo hiểm y tế năm 2018 

 

 Để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức về chính sách bảo 
hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa 
bàn huyện, nhằm đảm bảo thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội trên địa bàn.  

 Ủy ban nhân dân huyện Hữu Lũng phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh 
Lạng Sơn tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại về chính sách bảo hiểm xã 
hội, bảo hiêm y tế năm 2018 với thành phần, thời gian, địa điểm cụ thể như sau: 

I. THÀNH PHẦN 

1. BHXH tỉnh: 

- Đại diện Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Lạng Sơn; 

- Đại diện lãnh đạo các phòng chuyên môn của Bảo hiểm xã hội tỉnh. 

2.  Đại biểu ở huyện: 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND huyện; 

- Đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Văn phòng HĐND&UBND 
huyện; Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện; Trung tâm Y tế 
huyện; Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 
Bưu điện huyện; Liên đoàn Lao động huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Hội 
Nông dân huyện;  

- Lãnh đạo và 03 chuyên viên của Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế tại huyện; 

- Đại diện lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện đến dự 
và đưa tin. 

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM    

1. Thời gian:  ½ ngày, từ 08 giờ 00 phút, ngày 26/7/2018 (thứ năm). 
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2. Địa điểm:  Tại Hội trường tầng 4 Trụ sở UBND huyện Hữu Lũng. 

Kính mời các thành phần tham dự./. 

 
Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 
- Lưu: VT. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thủy 

 


		2018-07-17T14:00:22+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Hữa Lũng<ubhuulung@langson.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




