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GIẤY MỜI 
Dự làm việc với Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam 

 

 

Thực hiện Công văn số 05/UBQGNKT-VP ngày 06/7/2020 của Ủy ban 

Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam về kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện 

công tác trợ giúp người khuyết tật, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 

buổi làm việc với các sở, ban ngành liên quan và Đoàn công tác của Ủy ban Quốc 

gia về người khuyết tật Việt Nam về các nội dung nói trên. 

1. Thành phần, trân trọng kính mời: 

- Đại diện các sở, ngành: Tài chính; Giáo dục và Đào tạo; Y tế, Xây dựng; 

Giao thông vận tải; Thông tin và Truyền thông; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Tư 

pháp; Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi; Hội người mù; Hội nạn nhân 

chất độc da cam DIOXIN. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Đồng chí Giám đốc; Phó Giám 

đốc phụ trách; lãnh đạo các phòng chuyên môn: BTXH-TE-BĐG, Giáo dục nghề 

nghiệp, Lao động việc làm, Kế hoạch – Tài chính, Văn phòng. 

- Đại diện lãnh đạo: Trung tâm Công tác xã hội – Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư 

vấn, GDNN, PHCN cho người khuyết tật, Trung tâm Dịch vụ việc làm, Các 

trường trung cấp nghề trực thuộc Sở. 

2. Thời gian: 01 buổi, (bắt đầu từ 14h ngày 20/7/2020). 

3. Địa điểm: Hội trường tầng 3, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, số 

04 đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. 

Đề nghị các các cơ quan, đơn vị cử đại biểu tham dự đầy đủ, đúng thành 

phần, thời gian quy định và chuẩn bị ý kiến phát biểu về các nội dung liên quan 

đến công tác trợ giúp người khuyết tật mà ngành mình phụ trách./. 

 

Nơi  nhận: 
-  Như thành phần mời; 
- Giám đốc, các Phó GĐ Sở; 
- Lưu: VT, BTXH-TE-BĐG.  

   

  

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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