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    Yên Khánh,  ngày      tháng     năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa huyện 

 

Thực hiện Quyết định số 1219/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 về việc phê 

duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan 

Trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận 

tại Trung tâm phục vụ hành chính công cấp tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả giải quyết thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã. 

Từ ngày 28/06/2021 Bộ phận Một cửa huyện tiếp nhận và giải quyết thêm 

các hồ sơ thuộc lĩnh vực: Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất 

nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; Cấp sổ bảo hiểm xã hội, 

thẻ bảo hiểm y tế; Thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. 

           Địa điểm: Bộ phận một cửa huyện Yên Khánh, địa chỉ: Số 298, đường Lê 

Thánh Tông, khu phố 1, thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. 

          Thời gian tiếp nhận: 

                 Buổi sáng: Từ 8 giờ 00 đến 10 giờ 30 phút 

                 Buổi chiều: Từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30 phút. 

          UBND huyện giao Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện, 

Văn phòng HĐND&UBND huyện, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm thông 

báo trên hệ thống truyền thanh, Trang thông tin điện tử  để toàn thể cán bộ, nhân 

dân được biết để liên hệ công việc./. 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy (để báo cáo); 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Bảo hiểm xã hội huyện; 

- Bộ phận một cửa huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT.      

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Thị Thu Hiền  
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