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Thừa Thiên Huế, ngày  13 tháng 5 năm 2022 

 GIẤY MỜI 
V/v tham dự cuộc họp với Đoàn NACCET, USAID  và các tổ chức  

thực hiện Dự án Hòa nhập 1 

 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhận được Công văn số 1005_2022/ 

Hoà nhập 1/CCIHP ngày 10/5/2022 của Trung tâm Sáng kiến Sức khoẻ và Dân số 

(CCIHP) về việc đề xuất tổ chức cuộc họp giữa Ban Điều phối dự án Hòa nhập 1 

tỉnh Thừa Thiên Huế với NACCET, USAID và các tổ chức thực hiện nhằm thống 

nhất quy trình lập kế hoạch, công văn và báo cáo trước và sau các hoạt động dự án 

dự án “Hỗ trợ cải thiện chất lượng sống của người khuyết tật tại các tỉnh bị phun rãi 

nặng chất da cam” (Hòa nhập 1). 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trân trọng kính mời: 

1. Thành phần: 

- Các Thành viên Ban Điều phối dự án Hòa nhập 1; 

- Công an tỉnh Thừa Thiên Huế (Phòng PA01); 

2. Thời gian: Từ 14h00 -16h00, ngày 17 tháng 5 năm 2022. (thứ Ba). 

3. Địa điểm: Khách sạn Park View, số 9 Ngô Quyền, thành phố Huế. 

Để cuộc họp đạt kết quả tốt, Sở kính mời Quý đại biểu tham dự đúng thời gian.  

Trân trọng./. 
 

Ghi chú:  

Kính gửi kèm theo:  

- Quyết định thành lập Ban Điều phối dự án, danh sách Ban Điều phối; 

- Chương trình họp của CCIHP.  

 

Nơi nhận: 
- Như thành phần mời; 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- CCIHP (để biết); 

- Lưu: VT, Phòng BTXHQ. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ Dần 
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