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Kính gửi: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 
 

 

              Xét đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình        

số 52/TTr-LĐTBXH ngày 08 tháng 6 năm 2020 về việc tổ chức các hoạt động 

kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ và tổng kết 10 năm thực hiện Đề án 

phát triển nghề công tác xã hội, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: 

              Đồng ý việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt 

sĩ và tổng kết 10 năm thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 

2010 - 2020 như đề nghị của Bộ Lao động - Thương binh và  Xã hội  tại văn bản 

nêu trên.  

              Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

địa phương liên quan, chuẩn bị nội dung, tổ chức triển khai bảo đảm trang trọng, 

phù hợp, thiết thực, an toàn và thực hiện các quy định, hướng dẫn về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội 

và các cơ quan, địa phương biết, thực hiện./. 
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