
     

UBND TỈNH PHÚ YÊN 

SỞ LAO ĐỘNG  

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

Số:   808 /SLĐTBXH-BTXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                  Phú Yên, ngày  27   tháng 7 năm 2020 

V/v tạm hoãn lịch kiểm tra, đánh giá  

tình hình thực hiện công tác trợ giúp  

người khuyết tật tại tỉnh Phú Yên 
 

 

 

                           

              Kính gửi: - Thường trực HĐND tỉnh; 

                              - Thường trực UBND tỉnh; 

                              - Các Sở, ngành, hội Đoàn thể liên quan.  

 

  Ngày 23/7/2020 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Giấy mời số 

18/SLĐTBXH-GM. 

 Nội dung: làm việc với Đoàn công tác  của Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật 

Việt Nam về kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác trợ giúp người khuyết tật 

tại tỉnh Phú Yên. Thời gian: vào lúc 8 giờ, ngày 30/7/2020. 

Tuy nhiên, hiện nay do tình hình dịch bệnh Covid-19 có nguy cơ diễn biến phức 

tạp cần thực hiện giãn cách xã hội. 

Qua trao đổi, làm việc với Văn phòng Uỷ ban Quốc gia về người khuyết tật Việt 

Nam đã thống nhất tạm hoãn lịch kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác trợ 

giúp người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Phú Yên. 

Vậy, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xin Thông báo đến quý đại biểu 

thành phần mời dự họp biết, tạm hoãn lịch làm việc với Đoàn công tác.  

     Trân trọng cảm ơn! 

 

Nơi nhận:                      KT.GIÁM ĐỐC 

- Như trên;                                             PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, BTXH .        

         

 

                                                                    

                                                                                            Võ Văn Binh  
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