
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH

 VÀ XÃ HỘI

Số:        /SLĐTBXH - BTXH

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày
 Công tác xã hội Việt Nam năm 2021

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng  3 năm 2021

Kính gửi:  
    - Giám đốc các Sở, ngành: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Thông tin 

và Truyền thông, Đài phát thanh - truyền hình tỉnh, Báo Hải 
Dương;
- Chủ tịch các tổ chức Hội, đoàn thể: Ủy ban MTTQ tỉnh, Hội Liên 

hiệp phụ nữ tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Đoàn thanh niên cộng 
sản Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương.

Thực hiện Quyết định số 1791/QĐ - TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về Ngày công tác xã hội Việt Nam 25/3; Công văn số 4067/LĐTBXH-BTXH 
ngày 17/10/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Công văn số 
558/UBND - VP ngày 13/3/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Quyết 
định số 1791 /QĐ - TTg ngày 15/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về Ngày công 
tác xã hội Việt Nam.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để nghị Giám đốc các Sở, ngành và Chủ 
tịch các tổ chức Hội, đoàn thể làm công tác xã hội và có các cơ sở cung cấp dịch vụ 
công tác xã hội quan tâm đẩy mạnh các hoạt động cụ thể sau: 

1. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin, tuyên truyền  kỷ niệm Ngày công tác xã 
hội Việt Nam 25/03/2021 tại các đơn vị thuộc lĩnh vực quản lý của mình với các 
hoạt động thiết thực nhằm tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của nghề công 
tác xã hội, ghi nhận vai trò và đóng góp của người làm công tác xã hội trong việc 
tham gia giải quyết các vấn đề của cá nhân, gia đình, cộng đồng và xã hội, góp phần 
bảo đảm thực hiện quyền con người, công bằng, tiến bộ xã hội và hạnh phúc của 
nhân dân. Việc tổ chức các hoạt động cần đảm bảo thực hiện đúng theo các quy định 
của Trung ương và địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong 
giai đoạn hiện nay.



2. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống “ Lá lành đùm lá 
rách”, tích cực tham gia trợ giúp các cá nhân, gia đình và cộng đồng gặp khó khăn 
và phát huy vai trò của người làm công tác xã hội.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, tổ 
chức Hội, đoàn thể trên địa bàn tỉnh Hải Dương làm công tác xã hội và có các cơ 
sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Sở 
Lao động - Thương binh và Xã hội  (qua Phòng Bảo trợ xã hội) trước ngày 
30/3/2021 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động, Thương 
binh và Xã hội./.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Đ/c GĐ; PGĐ Hiền; 
- Lưu: VT, BTXH.

GIÁM ĐỐC

Vũ Hồng Khiêm
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