
       UBND TỈNH PHÚ YÊN                   CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

            SỞ LAO ĐỘNG                                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

      Số: 19/TB-SLĐTBXH-BTXH                    Phú Yên, ngày 13 tháng 3  năm 2020 

      

THÔNG BÁO 
V/v tạm hoãn tổ chức cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp luật về 

lĩnh vực trợ giúp xã hội, phát triển nghề công tác xã hội nhân 

ngày Công tác xã hội Việt Nam 25/3 

                               

 

Ngày 17/02/2020 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch 

số 11/KH-SLĐTBXH-BTXH về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu và phổ biến pháp 

luật về lĩnh vực trợ giúp xã hội, phát triển nghề công tác xã hội nhân ngày Công 

tác xã hội Việt Nam 25/3 năm 2020. Theo đó, dự kiến tổ chức cuộc thi vào ngày 

25/3/2020 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Phú Yên.  

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp 

nên cuộc thi dự kiến sẽ tổ chức vào tháng 4/2020. Thời gian và địa điểm cụ thể, 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ có thông báo các Sở, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị tham gia cuộc thi sau. 

Nhận được thông báo này, đề nghị các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, các đơn vị liên quan thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức, cộng 

tác viên công tác xã hội tham gia cuộc thi để thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                        KT.GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- UBND tỉnh (b/c);                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Sở Y Tế (p/h); 

- UBND các h, tx,tp (p/h); 

- Phòng LĐTBXH các H/TX/TP; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh;  

- Các phòng, đơn vị trực thuộc liên quan; 

- Lưu VT, BTXH.                                                                                       

                                                                                                                      Võ Văn Binh 
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