
 

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:  70/TB-SLĐTBXH-BTXH                      Phú Yên, ngày  08 tháng 9  năm 2020  
 

THÔNG BÁO 
V/v 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 

 

Căn cứ Kế hoạch số 11/KH-SLĐTBXH-BTXH ngày 17/02/2020 của Sở Lao 

động- Thương binh và Xã hội 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. 

Trong thời gian vừa qua, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19 

diễn biến phức tạp, vì vậy Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã thông báo tạm 

hoãn cuộc thi theo như Kế hoạch đã dự kiến. 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước nói chung và 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên cơ bản đã được kiềm chế, các hoạt động kinh tế-xã hội 

dần đi vào ổn định. 

 Sở Lao động-Thương binh và Xã hội thông báo đến các đơn vị tham gia 

cuộc thi về nội dung, hình thức, thời gian và địa điểm cụ thể như sau: 

- Nội dung và hình thức thi: Tập trung chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn, 

kỹ năng nghề Công tác xã hội, giảm phần thi tiết mục văn nghệ. Các nội dung còn 

lại giữ nguyên theo Kế hoạch số 11/KH-SLĐTBXH-BTXH ngày 17/02/2020. 

- Thời gian thi: 01 ngày. Bắt đầu từ 7giờ 30 ngày 09/10/2020 (Thứ sáu). 

- Địa điểm tổ chức: Hội trường UBND thành phố Tuy Hòa (Số 02 Trần 

Hưng Đạo, Phường 1, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên).  

 Những vấn đề chi tiết cần trao đổi, xin liên hệ với Trung tâm Công tác xã 

hội tỉnh Phú Yên. ĐT: (0257)3.890.000 để được hướng dẫn. 

Lưu ý: Để đảm bảo giữ gìn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng, đề nghị 

các đơn vị tham gia dự thi phải thực hiện theo chỉ đạo của Bộ Y tế mỗi người phải 

đeo khẩu trang nơi công cộng, rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 

Nhận được thông báo này, đề nghị các đơn vị chủ động chuẩn bị tốt các nội 

dung, tham dự đúng thời gian quy định để cuộc thi đạt chất lượng và hiệu quả./ 

Nơi nhận:                                                                                    KT.GIÁM ĐỐC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

- Sở Y tế (p/h);                                                                                    PHÓ GIÁM ĐỐC 
- Phòng LĐTBXH các h, tx, tp; 

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh PY;  

- Trung tâm Công tác xã hội; 

- TT.NDNCC&BTXH; 

- Cơ sở cai nghiện ma túy &TGXH; 

- Lưu: VT, BTXH.                                                                            

                                                                                                         

                                                                                                        Phạm Thị Minh Hiền   
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