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UY BAN NHAN DAN
THANH PHO BA NANG
S&5943/UBND - SLDTIBXN
V/v sak& dánh giá k& qua 01 näm phát
triên doi tuçrng tham gia BHXH

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA ViT NAM
Dc 1p - Tn do - Hinh phüc
Dà Náng, ngày d

tháng g' nám 2019

KInh gui:
- Các sâ, ban, ngành, doàn th;
- UBND cá.c qun, huyn.
Nhm trin khai so kt dánh giá k& qua 01 näm thirc hin K hoach s
7778/KH-UBND ngày 10 tháng 10 näm 2018 cüa UBND thành phô ye triên khai
thrc hin chi tieu phát triên doi tt.rçmg tham gia bâo hiêm xâ hi (BHXH) trên dja
bàn thành phô Dà Näng giai don 2019 - 2020 (sau day viêt tat là Kê hogch so
7778/KH-UBND) theo Quv& djnh so 565/QD-UBND ngày 31/01/2019 cüa UBND
thành phô ye vic ban hành Chucmg trInh cong tác nm 2019, thnh do UBND
thành phô có kin nhu sau:
1. Yêu c&u các si, ban, ngarih trirc thuôc UBND thành ph, UBND các qun,
huyn và de nghj các doãn th, các don vj lien quan M chCrc dánh giá két qua 01
näm triên khai K hoach s 7778tKH-UBND và báo cáo kêt qua ye Sâ Lao dng Th.rong binh và Xâ hi trixâc ngày 20/9/2019 d tOng hçip, báo cáo IJBND thành
phô.
2. Giao So Lao ctng - Thixcmg binh và Xã hOi:
- Tng hçip, dir tháo báo cáo dánh giá k& qua 01 nm thirc hin K hoch s'
7778/KH-UBND trén dja bàn thành phO;
- Tham mixu, d xut UBND thành ph k hoch th chrc Hi nghj so kt 01
näin thirc hin Ke hoch s 7778/KH-UBND theo quy djnh.
Nhân dixçc Cong vhn nay, yêu cu các don vj, dja phixcing trin khai thc
hiên./.
No'inhçln:
-Nhutrén;
• Chü tjch UBND TP (báo cáo)
- PCT UBND TP: Trãn Van Mien, Lé Trung Chinh;
- CVP vâ PVP DDBQ}T, HDND v UBND TP: Hoáng ScmTrã;
- BHXH TP (phói hcrp);
- Lixu: VT, VHXH, SLDTBXH.
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