
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN ĐĂK HÀ 

Số:        /GM-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đăk Hà, ngày       tháng      năm 2022 

 
GIẤY MỜI 

Hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp phát triển người  

tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

  

Thực hiện Kế hoạch 2631/KH-UBND, ngày 12/8/2022 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum, về tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp phát triển người 

tham gia Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Ủy ban nhân dân huyện kính mời các đồng chí tham tham dự hội nghị như 

sau: 

1. Thành phần tham dự  

- Đại diện Thường trực Huyện ủy; 

- Chủ tịch UBND huyện; 

- Phó Chủ tịch UBND huyện (Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách 

BHXH, BHYT huyện); 

- Giám đốc BHXH huyện; 

- Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện; 

- Phó Chánh Văn phòng HĐND – UBND huyện; 

- Giám đốc Trung tâm Y tế huyện; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT (Theo Quyết 

định số 1514/QĐ-UBND, ngày 15/11/2021 của UBND huyện Đăk Hà, về việc 

kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế trên 

địa bàn huyện Đăk Hà); 

2. Thời gian: 01 buổi, bắt đầu lúc 13 giờ 30, ngày 18/8/2022 (Thứ Năm).  

3. Địa điểm: Phòng họp trực tuyến Ủy ban nhân dân huyện. 

4. Chuẩn bị:  

- Văn phòng HĐND-UBND huyện: 

+ Phối hợp với VNPT Đăk Hà chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo kỹ thuật 

đường truyền để phục vụ hội nghị. 

+ Chuẩn bị các điều kiện khác để phục vụ hội nghị. 

 - Bảo hiểm xã hội huyện (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện 

chính sách BHXH, BHYT huyện): Chuẩn bị nội dung báo cáo đánh giá kết quả 



thực hiện chính sách và công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT 07 

tháng đầu năm 2022; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp phát triển 

người tham gia BHXH, BHYT 05 tháng cuối năm 2022 và những năm tiếp theo… 

trên địa bàn huyện. 

* Các đại biểu dự họp thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo khuyến cáo của ngành Y tế. 

Đề nghị các đồng chí sắp xếp thời gian, công việc tham dự đúng thành 

phần, thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Như thành phần mời; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- LĐ UBND huyện; 

- LĐ, CVVP; 

- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đoan 
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