
UBND HUYỆN HỮU LŨNG 

BCĐ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH 

BHXH, BHYT HUYỆN  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /GM-BCĐ Hữu Lũng, ngày         tháng 4 năm 2022 

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, quý I năm 2022  

và triển khai nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo năm 2022 của  

Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  

 

Thực hiện Giấy mời số 153/GM-BCĐ, ngày 18/4/2022 của Ban Chỉ đạo 

thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tỉnh về 

dự Hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2021, quý I năm 2022 và triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm các tháng tiếp theo năm 2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện 

chính sách BHXH, BHYT tỉnh. Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, 

BHYT huyện Hữu Lũng mời thành phần dự Hội nghị như sau: 

I. THÀNH PHẦN: 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Lãnh đạo HĐND huyện;        Có giấy mời riêng 

-  Lãnh đạo UBND huyện; 
 

- Trưởng ban, Phó Trưởng ban, các Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện 

chính sách BHXH, BHYT cấp huyện theo Quyết định số 4908/QĐ-UBND ngày 

10/12/2020 của Chủ tịch UBND huyện; 

- Phóng viên Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông huyện; 

- Viên chức, lao động hợp đồng Bảo hiểm xã hội huyện (05 người). 

II. THỜI GIAN: 01 buổi, từ 13 giờ 50 phút, ngày 22/4/2022 (thứ Sáu). 

III. ĐỊA ĐIỂM: Tại Phòng họp trực tuyến tầng 2, Nhà 5 tầng, trụ sở 

UBND huyện. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Chủ trì, phối hợp với Viễn thông 

Hữu Lũng, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ Hội nghị trực tuyến 

tại điểm cầu cấp huyện. 

2. Bảo hiểm xã hội huyện: Dự thảo bài tham luận của đồng chí Trưởng 

Ban Chỉ đạo huyện; cập nhật tài liệu in ấn và các điều kiện cẩn thiết khác phục 

vụ Hội nghị trực tuyến tại huyện. 

3. Đại biểu dự họp thực hiện các biện pháp phòng dịch COVID-19 theo 

quy định. 

Trân trọng kính mời đại biểu tham dự./. 
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Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- PCVP UBND huyện; 

- Trung tâm viễn thông Hữu Lũng; 

- UBND các xã thị trấn; 

- Lưu: VT, BHXH. 
 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Trần Quốc Phong 
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