
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN MƯỜNG ẢNG 
–––––––––––– 

 

Số:         /UBND-LĐTB&XH 
V/v xin ý kiến tham gia vào Dự thảo 

Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

Mường Ảng, ngày       tháng 3 năm 2023 

 

Kính gửi:   

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các cơ quan Trung ương, tỉnh đóng trên địa bàn huyện;  

- Các trường THPT trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

  

Căn cứ Công văn số 721/UBND-KGVX ngày 07/3/2023 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc tham gia vào Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); 

 Để đảm bảo tính thực tế, khả thi, hiệu quả trong quá trình triển khai thực 

hiện, UBND huyện đề nghị các phòng, ban, đơn vị; các cơ quan Trung ương, 

tỉnh đóng trên địa bàn; UBND các xã, thị trấn nghiên cứu tham gia ý kiến vào 

dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) và gửi ý kiến tham gia về UBND huyện 

(qua Phòng Lao động TB&XH huyện), trước 14 giờ ngày 12/3/2023 để tổng 

hợp ý kiến. Nếu quá thời gian trên, đơn vị nào không gửi kết quả tham gia ý kiến 

sẽ coi như nhất trí với nội dung dự thảo Luật. 

Tài liệu tải trên trang thông tin điện tử của huyện https://muongang.dienbien.gov.vn/ 

"vào mục Văn bản điều hành/Uỷ ban nhân dân/ tham gia ý kiến dự thảo Luật 

BHXH sửa đổi". 

 hận được Công văn này, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, 

UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện, đảm bảo nội dung yêu cầu./. 

Nơi nhận:  
-  hư trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Văn Sơn 
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