
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ LAO ĐỘNG - TB & XH      
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 972/SLĐTBXH-BTXH 

 

        Thừa Thiên Huế, ngày 13  tháng 5 năm 2019 

V/v đăng ký tham gia khóa đào 

tạo cán bộ công tác xã hội cấp 

cao năm 2019                                    

 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; 

- Các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Phòng Công tác xã hội - Bệnh viện Trung ương Huế; 

- Các Cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. 
 

Thực hiện Công văn số 221/BTXH-VP ngày 25/4/2019 của Cục Bảo trợ 

xã hội về đăng ký tham gia khóa đào tạo cán bộ công tác xã hội cấp cao năm 

2019 (văn bản đính kèm).  

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kính đề nghị Sở Y tế thông báo đến 

các bệnh viện trực thuộc Sở Y tế quản lý; đề nghị các phòng chuyên môn, đơn vị 

trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ sở trợ giúp xã hội trên 

địa bàn tỉnh và phòng CTXH - Bệnh viện Trung ương Huế xem xét nhu cầu đào 

tạo, bồi dưỡng của đơn vị để sắp xếp, cử cán bộ tham gia khóa đào tạo đảm bảo 

theo điều kiện quy định tại Công văn số 221/BTXH-VP. 

Danh sách đăng ký theo mẫu đính kèm, gửi về Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội (18 Nguyễn Sinh Sắc, phường Vỹ Dạ, thành phố Huế) trước 

ngày 21/5/2019 và bản mềm qua địa chỉ email 

nnhhoang.sldtbxh@thuathienhue.gov.vn để tổng hợp gửi Cục Bảo trợ xã hội. 

Rất mong nhận được sự quan tâm phối hợp của quý cơ quan, đơn vị./. 

 
Nơi nhận: 

-- Như trên; 

-- Lưu: VT, BTXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Minh Nguyệt 
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