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Số: ;U-./TB - UBND Nhơn Hội, ngày 06 tháng 3 năm 2020

THỒNG BÁO
v ề  việc rà soát người dân sinh sống vùng đặc biệt khó khăn 

ấp Bắc Đai năm 2020 chưa có thẻ Bảo hiểm y tế

Căn cứ Công văn số 68/PLĐTBXH-GN ngày 05 tháng 3 năm 2020 của 
Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội huyện An Phú về việc rà soát người dân 
sinh sống ở xã, ấp đặc biệt khó khăn chưa có thẻ Bảo hiếm y tế;

Nay ủy ban nhân dân xã Nhơn Hội thông báo đến nhân dân trên địa bàn 
xã như sau:

- Những người dân sinh sống vùng đặc biệt khó khăn âp Băc Đai năm 
2020 chưa có thẻ Bảo hiểm y tế thì photo hộ khẩu, giấy chứng minh nhân dân và 
số điện thoại của người chưa có thẻ bảo hiếm y tế cho họp lệ đế tiện lập danh 
sách cho đúng.

Lưu ý: Trẻ em sinh từ năm 2006 trở về sau thì kèm theo giấy khai sinh.
Thời gian: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 16/3/2020.
Địa điếm: Nộp cho cán bộ Giảm nghèo tại úy  ban nhân dân xã đe tiện 

việc kiếm tra và lập danh sách.
Trên đây là thông báo của ủy ban nhàn dân xã Nhơn Hội, yêu cầu bà con 

nhân dân tranh thủ nộp hộ khẩu Photo, giấy chứng minh nhân dân và sổ điện 
thoại của người chưa có thẻ bảo hiếm y tế đúng thời gian nêu trên, nếu chậm trễ 
mọi khếu nại về sau ủy ban nhân dân xã không giải quyết./.

Nơi nhân:
-  Đài truyền thanh xã;
- ấp; •
- Lưu: VT.
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