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

Lộc Hà, ngày22 tháng 8 năm 2019
GIẤY MỜI

Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân huyện tổ chức Hô ̣i nghi ̣sơ
kế t 8 tháng đầu năm, triể n khai nhiê ̣m vu ̣ 4 tháng cuối năm 2019; Triể n khai
thực hiê ̣n Bảo hiể m y tế ho ̣c sinh năm ho ̣c 2019 - 2020.
Thời gian: 14h00’ ngày 26/8/2019
Địa điểm: Hội trường tầng 5, UBND huyện.
Thành phần, trân trọng kính mời:
* Ở tỉnh:
- Đa ̣i diê ̣n lañ h đa ̣o Bảo hiể m Xã hô ̣i tin̉ h Hà Tĩnh.
* Ở huyện:
- Đồng chí Lê Quang Huê ̣, Phó Chủ tịch UBND huyện (mời chủ trì);
- Các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện BHXH, BHYT toàn dân
huyện;
- Lãnh đạo và chuyên viên Bảo hiểm xã hội huyện.
* Ở cơ sở:
- Giám đốc TT Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện;
- Hiê ̣u trưởng các THPT, THCS, Tiể u ho ̣c, Mầ m non trên điạ bàn.
Giao Bảo hiểm xã hội huyện - Cơ quan Thường trực BCĐ huyê ̣n chuẩn bị
nội dung, chương trình và điề u kiê ̣m đảm bảo phục vụ Hội nghị.
Kính đ ề nghị các thành phần về tham dự Hô ̣i nghi ̣ đầy đủ, đúng thàn h
phầ n và thời gian quy đinh./.
̣

Nơi nhận:
- Như thành phần mời;
- Chủ tịch, CPCT UBND huyện;
- CVP, PCVP;
- Lễ tân VP;
- Lưu: VT.
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