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GIẤY MỜI 

Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác BHXH, BHYT 9 tháng  

đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

 

Ban Chỉ đạo Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế huyện Hương Sơn, tổ chức 

Hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm; Tổng kết công tác 

BHYT học sinh năm học 2021 - 2022 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong thời gian tới. 

Thành phần dự, Trân trọng kính mời: 

- Đại diện: Ban Giám đốc Bảo hiểm xã hội, Lãnh đạo các Phòng nghiệp vụ 

Bảo hiểm xã hội tỉnh;  

- Đại diện Thường trực: Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện; 

- Đồng chí Hồ Thái Sơn, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo BHXH, 

BHYT toàn dân huyện (Mời chủ trì); 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo BHXH, BHYT toàn dân huyện và Tổ giúp 

việc (theo Quyết định số 5022/QĐ-UBND ngày 08/9/2020 của UBND huyện); 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

- Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện; 

- Hiệu trưởng các trưởng: Tiểu học, THCS, TH và THCS, THPT trên địa 

bàn huyện (giao Phòng Giáo dục và Đào tạo tin mời); 

- Tập thể và Cá nhân được khen thưởng (Có danh sách kèm theo, giao Bảo 

hiểm xã hội tin mời); 

- Phóng viên: Báo Hà Tĩnh thường trú tại Hương Sơn, Trung tâm Văn hoá 

- Truyền thông huyện (dự và đưa tin). 

Thời gian: Bắt đầu từ 07 giờ 30 phút, thứ Ba, ngày 20/9/2022. 

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân huyện. 

Tổ chức thực hiện: Bảo hiểm Xã hội huyện chuẩn bị các nội dung, báo 

cáo, tài liệu và các điều kiện đảm bảo phục vụ Hội nghị. 

Đề nghị các đại biểu dự họp đầy đủ, đúng thành phần, thời gian nêu trên./. 

Nơi nhận: 

- Như thành phần mời; 

- Lưu: VT, BHXH. 
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