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Số         /BHXH-TTPTĐT                    
V/v Cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo phát 
triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, 

BHTN trên địa bàn thành phố

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

Lạng Sơn, ngày       tháng 4 năm 2020

     

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Lạng Sơn

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Lạng Sơn nhận được Công văn số 942/UBND-
LĐTBXH ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Lạng Sơn về 
việc phối hợp cử cán bộ tham gia Ban Chỉ đạo phát triển đối tượng tham gia BHXH, 
BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố.

BHXH tỉnh cử 02 viên chức quản lý tham gia vào Ban chỉ đạo phát triển đối 
tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố như sau:

1. Đồng chí Lê Hoài Nam, chức vụ Trưởng phòng Quản lý thu;
2. Đồng chí Nguyễn Thị Ngân, chức vụ Phó trưởng phòng Truyền thông và 

Phát triển đối tượng.  
BHXH tỉnh rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của UBND thành phố 

trong công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- BGĐ BHXH tỉnh;       
- Phòng Quản lý thu;                              
- Lưu: VT, TT-PTĐT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Thịnh
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