
 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI 

      Số:             /SLĐTBXH-VP 
Về việc triển khai Quyết định của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh về công bố thủ tục 

hành chính mới ban hành 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
 

      Bà Rịa- Vũng Tàu, ngày       tháng 6 năm  2020 

 

              Kính gửi:   

- Các Sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- UBND các xã, phường, thị trấn. 

   

Ngày 04/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1447/QĐ-UBND 

về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành Lĩnh vực Bảo hiểm xã 

hội (Bảo hiểm y tế) thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên 

địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo đến các Sở, ban, ngành, 

Ủy ban nhân các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn 

được biết và triển khai công bố theo quy định./. 

(Nội dung Quyết định số 1447/QĐ-UBND ngày 04/6/2020 và danh mục kèm 

theo được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội tại địa chỉ: http://soldtbxh.baria-vungtau.gov.vn)  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng chuyên môn Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Huỳnh Văn Danh 
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