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GIẤY MỜI 

Về việc tham dự cuộc họp lấy ý kiến dự án hỗ trợ người khuyết tật 

trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

 

Thực hiện Công văn số 11309/UBND-ĐN ngày 25/11/2021 của UBND tỉnh 

về việc triển khai dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại 

các tỉnh bị phun rải nặng chất da cam” do USAID tài trợ, Sở Lao động- Thương 

binh và Xã hội tổ chức cuộc họp lấy ý kiến của các ngành liên quan về kế hoạch 

thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  

1.Thành phần mời tham dự họp trực tiếp: 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên phụ trách các sở: Y tế, Tài chính, Kế 

hoạch- Đầu tư, Tư pháp, Ngoại vụ;  

- Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Y Dược Huế, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh; 

- Đại diện phòng An ninh đối ngoại- Công an tỉnh. 

Thời gian: Vào lúc 14h00, ngày 26 tháng 01 năm 2022 (thứ tư). 

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

(Số 18, đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế). 

2.Thành phần mời tham dự họp trực tuyến (điểm cầu Hà Nội): 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên cơ quan chủ dự án: Trung tâm hành động 

quốc gia khắc phục hậu quả chất độc hóa học và môi trường (NACCET); 

- Đại diện lãnh đạo và chuyên viên cơ quan thực hiện chính dự án: Trung tâm 

Sáng kiến Sức khỏe và Dân số (CCIHP). 

(Đường link và mật khẩu sẽ được chuyển đến cơ quan ở điểm cầu trực tuyền sau) 

Liên hệ trao đổi chi tiết mọi việc liên quan, xin liên hệ đồng chí Hồ Quang Minh- 

Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, ĐT: 0982.137.222. 

Trân trọng kính mời! 
  

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Văn Phòng Sở; 

- Lưu: VT, BTXHQ. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Hồ Dần 

 

Ghi chú: Đại biểu tham dự hội nghị bảo đảm theo quy định phòng, chống dịch COVID-19 hiện 

nay. Do hội nghị tổ chức trong khoảng thời gian cận tết Nguyên đán, BCT rất mong đại biểu thông 

cảm và sắp xếp công việc đến dự.  
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