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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày           tháng 02 năm 2020 

 

 

Kính gửi:  
 

 

- Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

- Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 
 

Ngày 19/02/2020, UBND tỉnh nhận được Thông tư số 30/2019/TT-

LĐTBXH ngày 26/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc 

hướng dẫn lập danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội quản lý (văn bản được đăng tải tại Cổng Thông tin điện 

tử của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, địa chỉ: 

http://www.molisa.gov.vn) và có ý kiến như sau: 

1. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện 

Thông tư số 30/2019/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

theo đúng quy định; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh giải quyết những nội dung 

vượt thẩm quyền. 

2. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn, chỉ đạo các cơ 

sở nuôi dưỡng, Cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai thực hiện khoản 2, Điều 7 

của Thông tư số 30/2019/TT-LĐTBXH theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội. 

3. Giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo UBND cấp xã và 

triển khai thực hiện khoản 1, Điều 7 của Thông tư số 30/2019/TT-LĐTBXH 

theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Ng-05b). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 

 
 

 

http://www.molisa.gov.vn/

		2020-02-24T13:43:27+0700


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-24T14:14:27+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-24T14:14:35+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-24T14:28:47+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-24T14:28:55+0700
	ĐẮK LẮK
	Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk<ubnd@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




